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 فصل اول

مقدمه

های تخصصی و کاربردی هم اکنون آموزش و پرورش همگانی در همه مراحل آن و آموزش 

برای کارکنان و کارمندان بخش های عمومی و خصوصی به عنوان یکی از بزرگترین صنعت های 

جهان شناخته شده است . هر کشوری در جهان ساالنه بخش بزرگی از درآمدهای ملی خود را برای 

این سرمایه  گسترش و بهبود کارهای آموزشی و پرورشی به کار می بندد و همواره برای افزایش

گذاری تالش می کند . از سال های پیش از جنگ جهانی دوم دانشمندان شکوفایی اقتصادی و عمران 

ملی به این باور گرویده اند که سرمایه گذاری در امر اموزش و پرورش می تواند مانند سرمایه 

یروی انسانی گذاری در دیگر عوامل رشد وتوسعه  سود آور کارساز باشد ، زیرا فراهم آوردن ن

کاردان و متخصص و پرورش مردم با فرهنگ و آگاه سبب می شود تا اندازه بهره وری و بهره گیری 

از هر گونه سرمایه گذاری مادی را فزونی فراوان بخشد . به همین دلیل است که همه کشورهای 

عمت مجموعه جهان بر آنند که آموزش و پرورش همگانی و اجباری را پرورش داده و مردم را از ن

ای از دانش های عمومی و همگانی  که برای بهتر زیستن آنان ضروری است به گونه ای گسترده 

برخوردار سازند. در برخی از کشورهای صنعتی و پیشرفته نه تنها آموزش دبیرستانی به مرز همگانی 

پایه نیازهای و اجباری رسیده است که گروه بیشماری از نوجوانان در سنین آموزش دانشگاهی بر 

 جامعه و توانایی های فردی هر سال به موسسات آموزش عالی راه می یابند .

در کشور ماهم اکنون شماری نزدیک به بیست میلیون دانش آموز در آموزشگاه های گوناگون به  

تحصیل سرگرمند و این شمار با آهنگی  پر شتاب برای سال های آینده فزونی خواهد گرفت . فراهم 

ن امکانات آموزش و پرورش شایسته و سزاوار برای این گروه از کودکان و نوجوانان کشور آورد

کاری بس دشوار و در خور ستایش است. کارگردانی و اداره آموزشگاه ها و دفاتر و اداره های 

 آموزش و پرورش در سراسر کشور هنری بسیار پیچیده و در همان حال حساس و پراهمیت است ،

وزشگاه ها، زیر نظر مدیران و رئیسان این مو سسه ها و به دست صدها هزار آموزگار و زیرا این آم

دبیر است که میلیون ها انسان و میلیاردها سرمایه و درآمد ملی برای پرورش و آماده سازی زنان و 

مه مردان کاردان و کارآمد آینده کشور به کارگرفته می شود .نیازبه نظارت و راهنمایی آموزشی در ه
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زمینه های مربوط به فعالیتهای تدریس ویادگیری اجتناب ناپذیر است.این نیاز، به ویژه زمانی که 

آموزش وپرورش دستخوش تغییرات وتحوالت بنیادی می گردد بیش از هر زمان دیگر احساس می 

شی شود، زیرا نظارت، راهنمایی و ارزشیابی همواره در اجرای موثر وموفق برنامه های آموزشی نق

 اساسی داشته و دارد. 

شنا کردن خوانندگان با مجموعه ای از دانش و معرفت در آهدف اصلی از تدوین این جزوه   

 مورد نظارت و راهنمایی آموزشی است. انتظار می رود که با استفاده از مطالب این جزوه مدیران،

زم را درباره نظارت و معاوین و سرگروه های آموزشی ودرسی بتوانند تا حدودی دانش و بینش ال

راهنمایی اموزشی کسب کنند ومدیران مدارس و راهنمایان اموزشی نگرش جدیدی نسبت به اهمیت 

و ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی در آموزش وپرورش وهمچنین رهنمودها، راهبردها، و 

رش دانش آموزان کاربردهای آن در مدارس پیدا کنند و بدین وسیله بر فرایند و نتایج آموزش وپرو

 تأثیر بگذارند.

 

 نظارت و ضرورت آن

 

نظارت در لغت به معنای زیرکی و فراست است و راهنمایی به معنای نشان دادن راه بهه کسهی و    

  1رهبری و هدایت آمده است.

نیاز به نظارت و راهنمایی آموزشی در همه زمینه ها مخصوصا در فعالیت های مربوط به تهدریس  

ناب ناپذیر است. این نیاز به ویژه زمانی که آموزش و پرورش دسهتخوش تغییهرات و   و یادگیری اجت

تحوالت بنیادی می گردد بیش از هر زمان دیگر احساس می شود، زیرا نظارت، راهنمایی و ارزشیابی 

 همواره دراجرای موثر و موفق برنامه های آموزشی نقشی اساسی داشته و دارد. 

از زمان پیدایی نظام های آموزشی به سبک جدید، جزء وظایف مههم  نظارت و راهنمایی آموزشی 

 مدیران مدارس بوده است. نظارت و راهنمایی آموزشی جزء الینفک نقش ههای سهازمانی محسهوب    

می شود. در نظام های آموزشی اغلب کشورها هدف از قرار دادن نقش نظارت و راهنمایی آموزشهی  

 الت آموزشی معلمان ودر نتیجه دانش آموزان است.به طور رسمی، حل و فصل مسائل و مشک

نظریه ها و روشهای جدید از طرف صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت با  طرح اندیشه ها،

هدف ارتقای کیفیت عملکرد معلمان، کاهش افت آموزشی، جلوگیری از اتالف وقت و از دست دادن 

                                                 
 7یکنامی، نظارت و راهنمایی آموزشی، ص ن 1.
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ورت نظارت و راهنمایی آموزشی را بر فرصت ها، و ارتقا و حفظ نتایج مطلوب آموزشی، ضر

مسئوالن و مدیران آموزش و پرورش بیش از پیش آشکار ساخته است. اگر چه امروز مسئوالن و 

به  کارشناسان اموزش وپرورش نسبت به کارگیری نظارت و راهنمایی اموزشی نگرش مثبتی دارند،

نیروی انسانی متخصص، تاکنون برنامه علت محدودیت های فراوان در ابعاد اقتصادی، ساختاری، و 

 ریزی مشخص یا اقدام عملی مؤثری در این مورد صورت نگرفته است.

بااین حال، در پی توسعه روزافزون نظام آموزشی در کشور ما، تغییرات بنیادی در برنامه های 

 مدارس و سعی در حفظ و تداوم کیفیت آموزشی و کنترل عملکرد مدارس اهمیت و ضرورت نقش

 1نظارت و راهنمایی آموزشی یک بار دیگر به طور جدی و هشدار دهنده ای مطرح شده است.

 مقاومت معلمان به نظارت

بیشتر معلمان از این که بر آنان نظارت کنند چندان دل خوشی ندارند و این در حالی است که   

نظارت بر آنان بخشی از آموزش و کار حرفه ای آنان محسوب می شود . معلمان همواره به صورت 

 تدافعی به نظارت عکس العمل نشان می دهند و آن را مفید تلقی نمی کنند .

ستثنا نیست . بعضی از معلمان از نظارت بهره های فراوانی می گیرند و بعضی این تعمیم فاقد ا  

از ناظران مستعد و شایسته ،در کار معلمان از مقبولیت و اثربخشی خاصی برخوردارند . با این وجود 

نفر معلم متوجه  2500اکثرمعلمان مشمول تعمیم مذکور می شوند. کیمبل وایلز در یک بررسی درباره 

درصد ( ناظر خود را به عنوان منبعی از نظرات جدید  5/1فقط رقم بسیار اندکی از معلمان )شد که 

 تصور می کنند . 

موریس گوگان چندین بررسی درباره نظارت بر معلم انجام می دهد . او براساس این بررسی ها 

عنوان یک خطر و  براساس روانشناختی نظارت تقریبا به طرز غیر قابل اجتنابی به"نتیجه می گیرد : 

تهدیدی جدی برای معلم جلوه می کند و شاید وضعیت حرفه ای او را به خطر انداخته و به اعتماد 

  "او لطمه می زند.

وجود چنین برخورد مشخص و خصومت آمیز معلم با امر نظارت این فکر را قوت می بخشد   

ر بیان می دارد که معلمان که مدارس به کلی از آن صرف نظر کنند . برخوردی خوش بینانه ت

.2و  1راهنمایی آموزشی، ص نیکنامی، نظارت و  .1
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خصومتی با خود نظارت ندارند لیکن ناسازگاری آنان با سبک نظارتی آنان با سبک  نظارتی است که 

مالحظه می کنند شاید معلمان با آن سبک نظارتی که بتوانند به مالحظات و خواست های آنان بهتر 

 ال برچنین پیش فرضی استوار است .پاسخ دهد بیشتر سازگار باشند. نظارت بالینی معلم محور اصو

 

   قبل از توصیف نظارت معلم محور الزم است چند نمونه از عملیات نظارتی راکه معلمان به   

آن ها واکنش منفی نشان می دهند بررسی کنیم . در نظارت متداول ضمن خدمت ، ناظر که معموال 

 کرد معلم انجام می دهد . مدیر مدرسه است فرایند نظارتی را به منظور ارزشیابی عمل

دستور ارزشیابی ممکن است توسط قانون، هیات آموزشی در محل و یا وزارت آموزش و پرورش 

صادر شود . این حالت در آغاز دو مساله را به وجود می آورد: مسئله اول هنگامی به وجود می آید 

 که نظارت با ارزشیابی همسان تصور شود.

ساس کنند که مورد ارزشیابی واقع می شوند و به خصوص در معلمان معموال وقتی که اح 

می اندازد مضطرب می شوند در     هنگامی که ارزشیابی های منفی امنیت شغلی آنان را به مخاطره 

این صورت جای تعجب نیست که معلمان نسبت به نظارت واکنش منفی نشان دهند . مساله دوم این 

 ه وجود آید نه نیازی که توسط معلم احساس شود .است که نظارت به لحاظ نیاز ناظر ب

به علت این که نظارت در معنای سنتی خود ناخوشایند به نظر می رسد بنابراین به نظر می رسد   

بهتر است از تعامل متقابل مابین معلم و ناظر احتراز شود و یا این تعامل در حداقل خود صورت 

 گیرد.

ده تر می کند ناظر ممکن است بدون اطالع قبلی در کالس متاسفانه این عمل مشکل را پیچی  

معلم حضور یابد تا شاهد جریاناتی باشد که اتفاق می افتد معلم اطالعی ندارد که ناظر چه چیزی را 

مشاهده و ارزشیابی می کند. آیا ناظر عالقه مند به پاکیزگی کالس است ؟ یا به عالقه ظاهری دانش 

دارد. یا به هدف ها  و شیوه تدریس و یا شاید به میزان کنترل کالس  آموزان به کارشناسان توجه

 عالقه مند است .

از طرف دیگر ممکن است ناظر برنامه خاصی جهت اینکه چه چیزی را مشاهده یا ارزیابی کند  

نداشته باشد . نتیجه این می شود که اطالعات حاصل از مشاهده کالس ممکن است غیر منظم بسیار 

 امفهوم جلوه کند . ذهنی و ن

ممکن است ادامه مشاهدات کالسی منجر به بهبود شرایط نشود . به طور نمونه ناظر تقویمی را 

تکمیل می کند و گزارشی از ارزشیابی عملکرد معلم می نویسد . ممکن است معلم فرصتی جهت 

اررفته در گزارش را مذاکره با ناظر در رابطه با دانسته های مشاهده شده و معیارهای ارزیابی به ک
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نداشته باشد ولو اینکه ممکن باشد این گزارش در تصمیم گیری های مهم درباره ارتقای معلم و 

 1تامین شغلی او مورد استفاده قرارمی گیرد.

به طور کلی از آنجا که بیشتر مشکالت مطرح شده در مورد نظارت مربوط به برداشت ها و شیوه 

ا می توان با شناخت بهتر از اهداف نظارت بالینی و در پیش گرفتن های نادرست اجرای آن است، لذ

 مجموعه ای از فعالیت های نظام مند و برخی مالحظات از آسیب های آن کاست.

 

 

 اهداف نظارت بالینی

 

وجود برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی وکیفیت تداوم آن در تحقق هدف های آموزشی  

نقش تعیین کننده ای دارد. با اجرای طرح نظارت بالینی آموزشی به منظور اصالح وضع آموزشی 

تحت عنوان رهبران آموزشی با معلمان و به کمک آنان کار و فعالیت می کنند و از طریق همکاری 

ی سعی در ارتقای کیفیت عملکرد معلمان و رفع مسائل و مشکالت آنان دارند. اگر چه برنامه حرفه ا

های نظارت و راهنمایی آموزشی و عناوین راهنمایان آموزشی در نظام های آموزشی مختلف متفاوت 

 است، وظایف آنان کم و بیش مشابه است.

 

جهان در موقعیت های گوناگون و  راهنمایان آموزشی در نظامهای آموزشی کشورهای مختلف  

ادوار مختلف با عناوینی از قبیل معلم راهنما، معلم سرپرست، معلم مشاور، استاد، معاون آموزشی 

منطقه، ناظر یا سرپرست آموزشی، بازرس، بازرس آموزشی، رئیس آموزش وپرورش منطقه، هماهنگ 

، برنامه ریز امور آموزشی، و کننده برنامه های آموزشی، مدیر گروه آموزشی، مشاور تخصصی

راهنمای آموزشی نامیده شده اند. اما وظیفه اصلی آنان با هر عنوانی که نامیده شوند و در هر پستی و 

 مقامی که خدمت کنند 

برقراری ارتباط و کار و همکاری حرفه ای با معلمان و کمک به آنان است تا رشد و پرورش بهتر 

بهتر دانش آموزان و نیز موفقیت  برنامه های نظارت و راهنمایی معلمان به معنای رشد و پرورش 

                                                 
 .23و  21. اچسون و گال، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ص1
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آموزشی است که رضایت و حمایت عمومی از مدارس را در پی دارد هدفی که نظارت و راهنمایی 

 1آموزشی در نظام های آموزشی درصدد نیل به آن است.

 

 به طور کلی می توان اهداف نظارت بالینی را در موارد زیر خالصه کرد:

 احیای نقش نظارتی مدیران و معاونین آموزشی  -1

 کمک به معلم جهت دریافت بازخورد از تدریس خود از طرف شخص دیگر -2

 کمک به معلم جهت بهبود فرآیند آموزشی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان -3
 کمک به معلم در ایجاد نگرش مثبت رشد مداوم حرفه ای خود -4

 یادگیری -یاددهیتشخیص وحل مسائل در فرآیند  -6

 2ارتقای مهارت های تدریس -7

 فصل دوم

 های نظام جامع نظارت و ارزشیابی معلم مؤلفه

 

 کند تا درك روشنی از خصوصیات یک نظام باکیفیت نظارت و  به شما کمک می مبحثاین 

ها در  ارزشیابی معلم به دست آورید. جهت ایجاد چنین درك و شناختی به دست آوردن برخی ایده

باشد. اولین  مورد تاریخچه نظارت آموزشی و ارتباط نزدیک آن با ارزشیابی معلم حائز اهمیت می

از  مروری بر همین تاریخچه دارد. تالش ما ابداً این نیست که تاریخچه کاملی مبحثقسمت از این 

کنیم که اختالف نظرها و ابهامات رایج  نظارت و ارزشیابی معلم را در اینجا ارائه دهیم، ولی تالش می

 در خصوص نظارت آموزشی و رابطه آن با ارزشیابی را از نظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم.

                                                 
 .6و  5، نظارت و راهنمایی آموزشی، ص . نیکنامی1

 با اندکی تغییر. -29و  28. اچسون و گال، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ص 2
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ه سازی نظارت آموزشی و ارزشیابی ب بحثی را در خصوص مفهوم مطلب،دومین قسمت از این 

سازد. قسمت پایانی بر معیارهای  عنوان کارکردهای مستقل، مکمل و ضروری مدارس، مطرح می

هر نوع نظام نظارت و ارزشیابی معلم از ها جهت ارزشیابی کیفیت  توان از آن ای تأکید دارد که می ویژه

های  ثار و کتابباشید، بهره جست. این معیارها از آ اکنون در آن مشغول به کار می جمله نظامی که هم

ها به صورت تجربی نیز در چندین منطقه  اند، اما آن محققان و دانشمندان این حوزه استخراج شده

 اند. آموزشی مورد آزمایش واقع شده

 سؤاالت راهنما جهت تفکر قبل از مطالعه و تأکید بر نکات مهم

 چه « 3مشاهدات معلم»، «2ارزشیابی معلم»، «1نظارت و راهنمایی معلم»به نظر شما عبارات

تفاوتی با هم دارند؟

ترین اهداف ارزشیابی معلم کدامند؟ با توجه به تجارب قبلی شما، مهم

 هدف از نظارت و راهنمایی معلم چیست؟ آیا تمامی معلمان نیاز به نظارت و راهنمایی

دارند؟ چرا بله و چرا خیر؟

م را شناسایی کنید، به دنبال چه اگر از شما خواسته شود یک نظام نظارت و ارزشیابی معل

 هایی خواهید رفت؟ ویژگی

1 . Teacher Supervision 

2 . Teacher Evaluation 

3 . Teacher Observation 
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 های تاریخی نظارت و ارزشیابی معلم: ریشه

فاقد توصیف و شرح دقیق رابطه بین نظارت و  های فعلی نظارت و ارزشیابی معلم بسیاری از نظام

ارزشیابی هستند. در نتیجه هم معلمین و هم مدیران به طور یکسان در رابطه با اهداف هر کدام از این 

 (.1983، 1کارکردها دچار تردید و ابهام جدی هستند )مک گریل

مشکل به تاریخچه های  تالش برای درك رابطه بین نظارت و ارزشیابی چیز جدیدی نیست. ریشه

های آموزشی نقش ناظر را به  ها و جنبش گردد. در طی زمان، فلسفه نظارت آموزشی در مدرسه برمی

کننده، از  گرفته تا دستیار و کمک 2اند، از بازرس های کامالً متناقضی تفسیر و تبیین کرده شیوه

اند. با درك این  تعیین کردههای کامالً متفاوتی را برای فرد ناظر  ارزشیاب تا مشاور، یعنی نقش

ای که پیرامون رابطه بین  توان در موقعیتی قرار گرفت تا بتوان با مسائل پیچیده تاریخچه بهتر می

های تاریخی نظارت آموزشی در  نظارت و ارزشیابی معلم وجود دارد، دست و پنجه نرم کرد. ریشه

دد. بازرسان اغلب افراد روحانی، گر های مدارس اوایل قرن هجدهم برمی نقش بازرسی به کمیته

نخبگان اجتماعی، مدیران مدارس و یا دیگر شهروندان شاخص یا اشراف و یا طبقه دانشمند بودند. 

کند، نظارت و راهنمایی به عنوان کارکردی که باید  ( مطرح می1998) 3در واقع همان طور که گالنز

های جهانی وجود  شد، تا بعد از جنگ می ای، مجرب و متخصص انجام دیده حرفه توسط افراد آموزش

 خارجی نداشت. یعنی آن زمان بود که برای اولین بار بحث متخصص این کار مطرح شد.

ای نظارت و راهنمایی طالب کنترل بسیار سخت، و بازرسی دقیق از امکانات  های غیرحرفه شیوه

و شکوفایی خودش ادامه داد و همچنان به رشد  4مدارانه (. الگوی بازرس1998مدرسه بود )گالنز، 

دیده هم جا افتاده بود تا  ای، مجرب و آموزش حتی بعد از آن که نقش بازرسان مدارس بسیار حرفه

(. ناظران بیشتر درگیر وظایفی از قبیل بازرسی 2000، 5هم ادامه پیدا کرد )پاژاك 19اوایل قرن 

                                                 
1 . MacGreal 

2 . Inspector 

3 . Glanz 

4 . Inspectorial Model 

5 . Pajak 
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ابی عملکرد معلم و ارزشیابی پیشرفت های آموزشی، ارزشی ریزی درسی، بهبود کارایی شیوه برنامه

(. معلمان اکثراً خانم بودند و کامالً محروم از حق رأی و 1987، 1آموزان بودند )بولین تحصیلی دانش

شد  افتاده نگاه می ها به دیده کامالً ناتوان و فاقد مهارت و حتی عقب حق اظهارنظر که اغلب به آن

 (.33، ص 1992، 2)بولین و پاناریتیس

کند که تنها راه اصالح مدارس این است که برای  های خودش ذکر می ( در یادداشت1894) 3یتبال

هر مدرسه یک ناظر توانمند به عنوان بازرس منصوب شد و به او اجازه داده شود تا آن دسته از 

 هایی که در واقع مرده هستند دفن شوند معلمان ناالیقی که امکان اصالح دارند، اصالح شوند و آن

دهد که  ذکر شده است(. گالنز همچنان توضیح می 1998)عین همان متنی است که توسط گالنز، 

طلبان آموزشی آن دوران  چگونه اخراج این معلمان با مسأله کیفیت مدارس در ذهن بعضی از اصالح

 ارتباط پیدا کرده بود:

هدف بنیادین و ضروری مأموریت برکناری معلمان ناالیق توسط بازرسان در طی این دوران ناقض 

نظارت و راهنمایی برای دسترسی به کیفیت آموزش در مدارس بوده است. در واقع ناظران آن زمان 

مدرسه و کیفیت آموزش برکناری معلمین ناتوان بر این اعتقاد بودند که بهترین راه دستیابی به کیفیت 

شد، بیشتر حاالت بازرسانه داشت،  ه میهایی هم که توسط این ناظران به کار گرفت و ناالیق بود. شیوه

الذکر یعنی افزایش سطح کیفیت آموزشی و  ها نتوانست به آن هدف فوق با این وصف این فعالیت

 (.49مدرسه دست پیدا کند )ص 

را به راه انداخت که تأثیر بسیار عمیقی بر  5جنبش کارایی 4در اوایل قرن بیستم فردریک تیلور

(. تیلور و همکارانش 1998و گالنز،  1987ن مدارس داشت )بولین، نحوه انجام وظایف مدیرا

ها این بود که کاری کنند  مطالعات زمان و حرکت را در بخش صنعت انجام دادند. هدف آن

                                                 
1 . Bolin 

2 . Panaritis 

3 . Balliet 

4 . Frederick Taylor 

5 . Efficiency Movement 
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تر صورت بگیرد و در واقع انرژی  های فیزیکی و جسمانی کارگران بسیار کارآمدتر و دقیق حرکت

گیری کارایی، آن  وری افزایش پیدا کند. این جهت سطح بهرهکارگران ذخیره شود و به این ترتیب 

های  و دیگران به آموزش و پرورش انتقال داده شد، یکی از عامل 1طوری که توسط فرانکلین بوبیت

 ای بود که موجب شد فرآیندهای نظارتی در اوایل قرن بیستم وارد مدرسه شوند. عمده

های آموزشی همراه و همگام شد. این  ساالری نظام وانفلسفه کارایی اجتماعی با افزایش میزان دی

ترکیب و همچنین ظهور طبقه جدیدی از مدیران سطح متوسط مدارس که وظیفه نظارت را خودشان 

گیری میزان  شد که جهت اندازه 2بندی های رتبه دادند منجر به توسعه شتابان مقیاس انجام می

توانند روی معلمانی  نیادین این بود که دانشمندان میمعلم طراحی شده بودند. مفروضات ب 3اثربخشی

های  کنند، مطالعه کنند. آن وقت شرحی از شیوه تر و بهتر عمل می که ظاهراً از همه کارآمدتر، دقیق

رفتاری این معلمان خاص را تدوین کنند. به اصطالح روی رفتارهای خاص این معلمان اسم 

بندی میزان کارایی و  هایی برای رتبه توانست بعداً به مقیاس میها به نوبه خودش  بگذارند. این توصیف

ها و توصیفات  توانستند با استفاده رتبه های دیگر تبدیل شود. ناظران ماهر آن موقع می اثربخشی معلم

دو تن از  4ها کارآمدتر شوند. ادوارد الیوت و کلیفتون بویس بندی کاری کنند که معلم های رتبه مقیاس

دهی را تدوین کردند  های رتبه بندی بندی کارایی معلمان بودند و طبقه طراحی ابزارهای رتبه پیشگامان

های اخالقی و کارایی اجتماعی را در بر  های فیزیکی و جسمانی گرفته تا ویژگی که از ویژگی

 (.1998گرفت )گالنز،  می

ای رشد و گسترش پیدا کرد،  بندی معلمان به نحوه فزاینده های رتبه در ربع اول قرن بیستم مقیاس

حتی با این وجود به ندرت راجع به معنا و مفهوم و در واقع توصیف تدریس مؤثرتر و کارآمدتر 

های  های نسبتاً سرسختانه از جانب کسانی که مقیاس اتفاق نظر وجود داشت. با وجود مخالفت

                                                 
1 . Franklin Bobbit 

2 . Rating Scales 

3 . Effectiveness 

4 . Edward Elliot and Clifton Boyce 
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ای  ها به صورت بسیار گسترده سدانستند، این گونه مقیا بندی را غیردموکراتیک و ضدعقالنی می رتبه

 شدند. نقش ناظر عمالً در اینجا ارزشیابی معلم بود. برای ارزشیابی معلمان در نظر گرفته می

بندی به  های رتبه خواهانه، انتقادها به مقیاس های ترقی با پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر گروه

مآبانه نظارت و راهنمایی معلم تحت  رسمراتب باال گرفت. در نهایت کارایی اجتماعی و الگوهای باز

های بهتر  حمالت و انتقادات بسیار شدیدی قرار گرفتند. ناظران که تا آن زمان از طریق طراحی شیوه

مندتر جلوه داده بودند، ناگهان  تر و قانون بندی معلمان جایگاه خود را مستحکم ارزشیابی برای رتبه

ها به عنوان یک وظیفه  یر دیدند. از این هنگام بود که آنپذ خودشان را در یک موقعیت بسیار صدمه

 (.1998بسیار مهم، برای رشد هرچه بیشتر به معلمان کمک کنند )گالنز، 

های قبلی نظارت و راهنمایی شدند، ریشه در اصول  های جدیدی که جایگزین شیوه مفاهیم و ایده

ی مطالعه و بررسی،  خواهی با فلسفه رقیدموکراتیکی همچون استقالل رأی و آزادی داشتند. دوران ت

دهنده،  های علمی به یک فرآیند نظارتی به عنوان یک روش یاری فرآیندهای دموکراتیک و پژوهش

( با استناد به آثار دیویی و دیگر 1926) 1محور و مبتنی بر همکاری، منجر شد. بار و بورتن اصالح

یی آموزشی منتشر کردند و معلمان و مدیران از خواهان، کتابی را در خصوص نظارت و راهنما ترقی

 (.3، ص 2000های درس و مدارس به تفکر تشویق کردند )پاژاك،  طریق آزمایش در کالس

کرد، بر  تر تلقی نمی اهمیت نظارت و راهنمایی مترقی در حالی که ارزشیابی معلم را در واقع کم

کرد. در یک  یق و آزمایش تأکید میهمکاری، مشارکت، فرآیندهای گروهی، پرسش و پاسخ، تحق

اختالف بسیار شدید با وضعیتی که تحت الگوی کارآمدی اجتماعی با آن مواجه شده بودیم، حاال 

شد. بار، بورتن و  حل به جای بخشی از مشکل نگریسته می دیگر به معلمان به عنوان بخشی از راه

ی آموزشی اعالم کردند که قصد دارند ( در اثر خویش تحت عنوان نظارت و راهنمای1938) 2بروکنر

 3عامداً مفهوم قدیمی و سنتی نظارت و راهنمایی به عنوان بازرس را کنار بگذارند و رهبری پاسخگو

                                                 
1 . Barr and Burton 

2 . Brueckner 

3 . Responsible Leadership 
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را جایگزین سازند که بر منطق و آزمایش علمی برای ادراك هرچه بیشتر و بهتر و یافتن مسیر درست 

شناخت و بر  ه ارزش هر فرد را به رسمیت میتأکید دارد. نظارت دموکراتیک بر طبق این نظری

داد و به دنبال منافع  پذیری در سازمان تأکید داشت، به مشارکت آزاد همگان اهمیت و بها می انعطاف

 (.3، ص 2000مثبت برای همگان بود )پاژاك، 

شد و در همه جا  با این حال اصول نظارت دموکراتیک به صورت یکسان در همه جا اعمال نمی

بندی و  های کنترلی و بوروکراتیک رتبه شد. فرآیندهای نظارت دموکراتیک با شیوه کار برده نمیبه 

خواهان  آمیزی پیدا کرده بود. چالش دموکراتیک ترقی زیستی مسالمت حذف معلمین ناکارآمد یک هم

درگیری  گذار کارآمدی معلمان نمایانگر آغاز یک نسبت به نقش ناظر به عنوان یک فرد مستبد و رتبه

ی ناظر به عنوان ارزشیاب معلم و همچنین به عنوان یک همکار و  جدی و مستمر بین نقش دوگانه

 دهنده بود. یاری

بین کارکردهای ارزشیابی و نظارت بود. تا اواسط دهه مابقی قرن بیستم شاهد این کشمکش دائم 

های  اشتراکی، نظارت کارکرد کمک کردن )همکاری( مورد تأکید بود. حل مسائل به صورت 1950

ها به  شدند که ناظران با استفاده از آن ریزی درسی به عنوان ابزارهای اصلی تلقی می گروهی و برنامه

ی توسعه و پیشرفت معلمان آگاهی پیدا  کردند. ناظران نسبت به وظیفه ای معلمان کمک می رشد حرفه

، ص 2000خود، توجه داشتند )پاژاك،  کرده بودند و روابط انسانی را به عنوان بخش مهمی از کار

هجوم به سمت بهبود و ارتقای  1957(. با این وجود به دنبال پرتاب اولین قمر مصنوعی در سال 3

آموزان به ویژه در حوزه ریاضیات و علوم منجر به افزایش تأکید هرچه بیشتر بر نقش  یادگیری دانش

یجاد تغییر در مدارس شد. کارهای گروهی اشتراکی نظارت و راهنمایی به عنوان یک ابزار مهم برای ا

و همکاری نسبت به نوآوری در زندگی واقعی اهمیت کمتری پیدا کرد. در برخی موارد اشتیاق به 

ایجاد نوآوری در زندگی واقعی به این منجر شد که برخی از مناطق آموزشی، نظام ارزشیابی معلم را 

هایی که نمره ارزشیابی پایینی داشتند و  داد و آن ل قرار میطوری طراحی کند که نحوه اجرا تحت کنتر

کردند، مورد مجازات قرار گرفتند. در برخی موارد دیگر، روابط  نسبت به این تغییرات مقاومت می
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ای برای توسعه و ارتقای نوآوری تلقی شد. در  همکاری با معلمین به عنوان وسیلهاشتراکی و مبتنی بر 

 شد. برداری می های نو به عمل بهره ارتباطات مبتنی بر همکاری برای تبدیل ایدهواقع از این گونه 

حوزه نظارت و راهنمایی با یک شکاف بسیار جدی که بین ادبیات و دانش  1960دهه از اواخر 

ی ادبیات  نظری از یک سو و دنیای واقعیت از سوی دیگر پدیدار شده بود، مواجه شد. تمرکز عمده

بود که توسط  1های سنتی نظارت کلینیکی نظارت و راهنمایی بر معلم بر شیوهنظری در خصوص 

ها نقش ناظران را به عنوان  ( تدوین شده بود. الگوهای آن1969) 3( و گلدهامر1973) 2کوگان

اش ایجاد و نهادینه کردن ارتباط و اعتماد متقابل با معلمان بود.  گرفت که وظیفه همکاری در نظر می

ای، ناظر خدمات خود را با هدف بهبود هرچه بیشتر عملکرد معلم و  یک چنین رابطهدر چارچوب 

آموز طراحی کرده بود. کوگان و گلدهامر هر دو دیدگاه منفی نسبت به  ارتقای سطح یادگیری دانش

نقش ارزشیابانه ناظر داشتند و بر این باور بودند که اصوالً نقش ارزشیابی هیچ سنخیتی با نقش 

دارد، و در واقع برخالف آن، کارکرد نظارت کمک به معلم و یا رویکرد کمک به معلم نظارت ن

اندرکاران حوزه آموزش که نقش نظارت و راهنمایی  در دنیای عمل و واقعیت، بیشتر دستباشد.  می

شدند. عوامل  را بر عهده داشتند با هر دوی این کارکرد هم ارزشیابی معلم و هم بهبود معلم مواجه می

های نظارتی، کمبود زمان الزم برای اجرای  جمله میزان اندك دانش و مهارت مختلف و متعددی من

های نظارتی موجب شده بود  صحیح عملکرد نظارتی و مسایل مرتبط با مقررات محدودکننده فعالیت

کمک که بیشتر ناظران تالش و توجه خود را در عمل بر ارزشیابی معلم قرار دهند. ناظران در حوزه 

دادند. در نتیجه نظارت کلینیکی هیچ وقت در مدارس از  و بهبود معلم کار چندان مهمی انجام نمی

 شهرت و خوشنامی الزم برخوردار نشد.

                                                 
1 . Clinical Supervision 

2 . Cogan 

3 . Goldhammer 
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شناس تربیتی، الگویی را برای نظارت و راهنمایی  یک روان 1مادلین هانتر 1970در اواخر دهه 

ران آن حوزه بسیار منطقی و درست در واقعیت اندرکا معلم طراحی کرد که از نظر بسیاری از دست

(. گرچه الگوی هانتر هم با گذشت زمان به عنوان نظارت بالینی مشهور 1984کرد )هانتر،  جلوه می

های کوگان و گلدهامر نداشت. الگوی هانتر بسیار آمرانه و  شد، اما شباهت چندانی به نظرات و ایده

ها و  ظ با اصول ارزشیابی معلم سازگاری داشت. با وجود توصیهمحورتر بود و اتفاقاً از هر لحا نظارت

های بسیاری که توسط هانتر صورت گرفته بود، این الگوی نظارت بالینی به تدریج به  راهنمایی

بندی معلم در مناطق مختلف آموزشی مبدل شد. استفاده از آن همچون آتشی در  لیست رتبه چک

دانشمندان حوزه نظارت و راهنمایی از خودشان بپرسند که  خرمن گسترش پیدا کرد و موجب شد که

گیر شدن این سیستم دیگر  آیا پس از مادلین هانتر حیات نیز وجود دارد یا نه. یعنی آیا بعد از همه

ای از الگوی نظارت  (. بخش عمده1986، 2چیزی از آموزش باقی خواهد ماند یا خیر؟ )گارمن و هزی

ای هم که روی این الگو گذاشته  کننده ارزشیابی معلم بوده است. عنوان گمراهبالینی هانتر فرآیندی از 

بودند به آشفتگی و شکاف موجود بین نظارت معلم و ارزشیابی معلم در ذهن بسیاری از 

 اندرکاران حوزه آموزش منجر شد و وضع را از پیش بدتر کرد. دست

زین و جانشین برای نظارت و شاهد توسعه الگوهای جایگ 1990و  1980های  اواخر دهه

عملکردهای نظارتی در دنیا بود. راهنمایی معلم بود که قصدشان تصحیح اثرات منفی هانتر بر عرصه 

( و نظارت و راهنمایی 1998، 4)گلیک من و گوردن و رز گوردن 3نظارت و راهنمایی برای بالندگی

های  و گلدهامر در تأکید بر تالش ( از لحاظ فلسفی مشابه الگوی کوگان1990، 6)گارمن 5فکورانه

بر جداسازی کارکردهای ارزشیابی و نظارت از اشتراکی و گروهی برای بهبود فرآیند تدریس بودند و 

همدیگر تأکید و نگاه مستقل نسبت به این دو کارکرد داشتند. رویکردهای بالندگی و فکورانه در حال 

                                                 
1 . Madeline Hunter 

2 . Garman and Hazi 

3 . Developmental Supervision 

4 . Glickman, Gordon, Ross-Gordon 

5 . Refelective Sypervision 

6 . Garman 
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پیش از خدمت معلمان را در کنترل خودشان حاضر سراسر عرصه فعالیت نظارتی در حوزه آموزش 

ای برای نظارت معلمان در حین خدمت  دارند. این دو رویکرد همچنین با استقبال و شهرت فزاینده

مواجه هستند، اما هنوز آن طور که باید و شاید در این حوزه کاربردشان گسترش پیدا نکرده است. 

شود که بسیاری از  مهم ناظران مانع از این می سنت دیرینه ارزشیابی معلم به عنوان یک کارکرد

های آموزشی الگوهای نظارتی جدید و اشتراکی را پذیرا باشند و از آن استفاده کنند. چنین مناطق  نظام

آورند، اما همچنان در  آموزشی اغلب صحبت از پذیرش این سیستم و الگوهای جدید در میان می

ن را به عنوان شیوه و روش اصلی و حاکم در تعامل بین مدارانه خودشا عمل آن ارزشیابی بازرس

 دادند. معلمان و ناظران انجام می

خالصه این که تداوم این وضعیت عدم حل و فصل اختالفات و شکاف موجود بین نظارت معلم 

ای در اجرای نظارت آموزشی از دهه  های بسیار عمده و ارزشیابی معلم، موجب پدیدار شدن دشواری

این طرف شده است. در نتیجه ما با آثار محققان و دانشمندانی مواجه هستیم که از یک سو به  1920

پرداختند و از طرفی دیگر  آثار علمی موجود به تشویق اصالحات اشتراکی و گروهی می

 اندرکاران و مجریان حوزه آموزش همچنان ناتوان از پذیرش این نقش اشتراکی بودند. دست

کی از معدود دانشمندان حوزه نظارت آموزشی است که کار و تالش خود ( ی1998جفری گالنز )

را بر تاریخچه نظارت متمرکز کرده است، در خصوص ارزیابی ما از این اختالفات حل نشده این 

های تاریخی در  نویسد: کارکرد ارزشیابانه مربوط به نظارت و راهنمایی دارای ریشه طور می

مآبانه است. بقا و دوام یک سازمان کارا و مؤثر آموزشی و همچنین  سهای بوروکراتیک و بازر نظارت

های معلمان به  ها و شایستگی یک برنامه آموزشی مستحکم و منسجم مستلزم این است که توانایی

ی کارکرد نظارتی ناشی از نیازهای  نوعی مورد ارزشیابی قرار بگیرد. به عبارت دیگر جنبه ارزشیابانه

اندرکاران  گیری و ارزشیابی سطح کارایی و کارآمدی معلمان و دست جش و اندازهسازمانی برای سن

اش را به اوایل  توان تاریخچه آموزش است. اصل و ریشه کمک و بهبود کارکرد نظارت را می

های استعماری آمریکا و بعدها در اوایل قرن بیستم دید. به عبارت  دموکراتیک در دورههای  جنبش
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آموزان ناشی از  ه معلمان جهت بهبود فرآیند آموزش و پیشرفت تحصیلی دانشدیگر کمک کردن ب

های دموکراتیک مربوط به نظارت و راهنمایی بود. ناظران یا افرادی که درگیر کار نظارت بودند  نظری

زا بود و منظور ما از این حرف  زا و اختالف خود تنش با یک نقش بنیادین مواجه شدند که خودبه

فصل نشده بین ضرورت ارزشیابی که یک عملکرد بوروکراتیک و اشتیاق به کمک و  معضل حل و

یاری رساندن واقعی به معلمان در فرآیند آموزشی، یک هدف حرفه و نه یک عمل دموکراتیک 

 (.64شود )ص  محسوب می

حاال که با هم این معضل و اختالف بسیار دیرینه را در خصوص نقش ناظر در مدرسه مرور 

کنیم و کار را با توصیف کارکردهای  ، توجه خود را به حل و فصل این معضل معطوف میکردیم

 کنیم. مستقل و در عین حال مکمل نظارت معلم و صد البته ارزشیابی معلم آغاز می

 

 

 

 نظارت و ارزشیابی معلم: کارکردهایی مستقل، ضروری و مکمل

هایی سازگار برای یک فرد واحد  او نقشاین بحث که آیا نظارت و راهنمایی معلم و ارزشیابی 

اندرکاران و همچنین دانشمندان حوزه آموزش را دچار اختالف  هستند، چندین دهه است که دست

های طوالنی کرده است. طرفداران الگوهای نظارت و راهنمایی معلم در خصوص این  نظر و جدل

ای بین این  ( هیچ اختالف ریشه1984)مسأله با همدیگر اختالف نظر جدی دارند. برخی مانند هانتر 

( بر 1998( و گلیکمن، گوردون، رز گوردون )1973دو نقش قائل نیستند. برخی دیگر مانند کوگان )

دیگر مستقل و جدا  ها هم از لحاظ فرآیند و هم از لحاظ زمان بایستی از هم این باورند که این نقش

دهد. غیر از این دانشمندان، افرادی  را انجام می باشند و حتی اگر فرد واحدی این دو وظیفه مختلف
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کنند که بهتر است این دو نقش از هم جدا باشند، اما  ( پیشنهاد می1987) 1مانند بالمبرگ و جوناس

 (.2000شود این دو را یک نفر هم انجام بدهد )پاژاك،  اگر الزم شد می

ردازان آشفته و سردرگم است. پ دنیای عمل در این خصوص همانند دنیای دانشمندان و نظریه

گذاری و  برخی از مناطق آموزشی نظارت و راهنمایی معلم و ارزشیابی معلم را چه از لحاظ سیاست

کنند. بسیاری از مناطق آموزشی بین نظارت  چه از لحاظ اجرایی یک کارکرد مشابه و یکسان تلقی می

شوند اما در عمل همان چیزی را  ائل میو راهنمایی و ارزشیابی معلم در حوزه سیاستگذاری تفاوت ق

نامید. یعنی از فرآیندهای مشابه برای هر  3( آن را ارزشیابی عرفی1983) 2دهند که مک گریل انجام می

کنند. در نتیجه معلمان این دو فرآیند را به عنوان فرآیند ارزشیابی  دوی این کارکرد مختلف استفاده می

زشی در تالشند به زبان رشد و توسعه معلمان، میزان تهدیدی که از کنند. خیلی از مناطق آمو تلقی می

تر کنند، اما هم این استراتژی حسن  شود را تا حدودی تخفیف بدهند و مالیم ارزشیابی احساس می

های زائد  ها و بحث شود و همچنین درگیری تعبیرانه اغلب موجب سردرگمی بسیار شدید عموم می

(. در نهایت برخی از مناطق 1994کند )حزی،  و ارزشیابی ایجاد میبیشتر بین دو حوزه نظارت 

آموزشی که تعدادشان در قرن بیستم افزایش پیدا کرده بود و تا قرن بیست و یکم هم ادامه پیدا کرده، 

توانستند این دو عملکرد را هم از لحاظ سیاستگذاری و هم از لحاظ اجرا از همدیگر کامالً جدا و 

 مستقل کنند.

یای نظارت و راهنمایی همچنین از عدم موفقیت در تعاریف مورد پذیرش برای مفاهیم مهم دن

صدمه دیده است. از آنجایی که تعاریف رایج و پذیرفته شده برای عرصه نظارت و عرصه ارزشیابی 

وجود خارجی ندارد، کامالً ضروری است که در این کتاب به صورت شفاف و واضح نشان دهیم که 

 کنیم چیست. بریم و توصیف می فهوم هر کدام از واژگانی که به کار میمعنا و م

                                                 
1 . Blumberg and Jonas 

2 . McGreal 

3 . Common Evaluation 
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از دید ما ارزشیابی معلم یک کارکرد سازمانی است که برای قضاوت جامع در خصوص عملکرد 

گیری در مورد اهداف و مقاصد پرسنلی از قبیل  های وی برای تصمیم ها و شایستگی معلم و توانمندی

تواند ناشی از  بهبودها در عملکرد معلم میطراحی شده است. اصالحات و ادامه فعالیت و استخدام 

این فرآیند باشند و ممکن است پیامدهای مطلوب را به دنبال داشته باشند. اما این فرآیند به طور کلی 

اش انجام یک قضاوت جامع در خصوص کیفیت عملکرد معلم در انجام وظایف  هدف اصلی

باشد. ارزشیابی معلم یک کارکرد  یی که به او محول شده است، میها آموزشی و دیگر مسؤولیت

شود که دارای مجوز هستند. به طور کلی  مند و قانونی است که فقط توسط اشخاصی انجام می ضابطه

گیرد  مدیران مدارس رسماً مسؤولیت ارزشیابی معلمین را به عهده دارند. این مقام رسمی تصمیم می

افراد دیگری در مدرسه که دارای صالحیت الزم هستند از قبیل معاونان و که این مسؤولیت را به 

 ناظران داخلی مدرسه واگذار نماید.

ای  از دیدگاه ما نظارت و راهنمایی معلم یک کارکرد سازمانی در خصوص رشد و توسعه حرفه

شود.  منجر می آموز باشد که به نوبه خود به بهبود عملکرد آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش معلم می

ها و  ها، شایستگی نظارت و راهنمایی معلم هیچ ارتباطی با انجام قضاوت در خصوص توانمندی

های مختلف در مدرسه  توان به کمک افراد مختلفی که در نقش عملکرد معلم ندارد. این کارکرد را می

 از قبیل معلمان، مدیران و ناظران و ... انجام داد.

های مختلفی را برای رشد و  ای است که فعالیت م یک اصطالح گستردهنظارت و راهنمایی معل

های خاصی  کالس درس برای بررسی و بهبود جنبه 1گری گیرد. مربی ای معلمان در بر می توسعه حرفه

از عملکرد تدریس، در یک فرآیند نظارتی طراحی شده است که توسط دو تن از همکاران آن معلم یا 

گیرد. این نوع از نظارت را اصطالحاً  صی به عنوان ناظر صورت میتوسط یک معلم و یا شخ

هایی مانند: رشد  نامیم. عالوه بر این شامل فعالیت می 3یا مشاوره توسط همکاران 2گری همتا مربی

                                                 
1 . Coaching 

2 . Peer Coaching 

3 . Colleague Consultation 
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 3ای مبتنی بر همکاری های رشد حرفه و گروه 2پژوهی عمل ، تحقیق اقدام1ای خود راهبری معلم حرفه

های فوق، کارکردهای سازمانی هستند که با هدف رشد و توسعه هرچه بیشتر  یتشود. تمام فعال می

 گیرند. معلم صورت می

برای نظارت و راهنمایی معلم و هم برای ارزشیابی معلم  4توجه داشته باشید که ما از واژه کارکرد

گرچه دهیم. بدین دلیل است که  ترجیح می 5کنیم. واژه کارکرد را به واژه نقش استفاده می

شود، اما در اصل نظارت به  های ارزشیابی معلم به چند نقش خاص سازمانی محدود می مسؤولیت

شود. همان طوری که در باورهایمان به صراحت ذکر  یک نقش خاص شناخته شده محدود نمی

ای در چارچوب نظام آموزشی توانایی و مسؤولیت ایفای کارکرد نظارت و  کردیم هر فرد حرفه

 آموزشی را دارد.راهنمایی 

یکی از اصول این باور بنیادین این است که هم نظارت بر معلم و هم ارزشیابی معلم هر دو 

کارکردهای ضروری هستند که از همدیگر مستقل و جدا هستند، اما نقش مکمل یکدیگر را به عهده 

الیت واحد بسیاری از مناطق آموزشی در تالشند که این دو کارکرد را به صورت یک فعدارند. 

شود. چون این دو کارکرد از  دربیاورند، اما به نظر ما این رویکرد صددرصد به شکست منجر می

کم در هفت بعد  لحاظ اصولی و بنیادین کامالً با هم متفاوتند. نظارت آموزشی و ارزشیابی معلم دست

 .دیگر متفاوت هستند  از هم

 

 معلمهاي نظارت آموزشی و ارزشیابی  ابعاد تفاوت

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 هدف اصلی .1

                                                 
1 . Self-Directed Teacher Development 

2 . Action research 

3 . Collegial Development Groups 

4 . Function 

5 . Role 
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 منطق وجودی .2

 گستره و محدوده .3

 ماهیت درونی رابطه بین معلم و مدیر .4

 های گردآوری اطالعات روش .5

 تخصص .6

 های معلمان در مورد این دو فرآیند دیدگاه .7

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

گرچه نظارت آموزشی و ارزشیابی معلم بایستی به صورت جداگانه و مستقل صورت بگیرند، اما 

شوند. این  های آموزشی محسوب می ها کارکردهای مکمل اساسی در مدرسه به عنوانن سازمان آن

ند، به این صورت که ارزشیابی معلم تضمین و تأکیدی است بر این کارکردها مکمل یکدیگر هم هست

بخشی وجود دارد و نظارت آموزش  که تمامی عملکردهای معلم در سطح قابل قبول و رضایت

آورد تا معلمان بتوانند به مراتب فراتر از سطوح قابل قبول حداقل فعلی  هایی را به وجود می فرصت

های بنیادین و  اشته باشند. حاال توجه شما را به توضیح تفاوتعملکرد خودشان رشد و پیشرفت د

 کنیم. اصلی ارزشیابی و نظارت و راهنمایی معطوف می

در خصوص کیفیت کلی عملکرد معلم و  هدف اصلی ارزشیابی قضاوت هدف اصلی:

باشد. ارزشیابی همچنین تصویری از کیفیت عملکرد  های او در انجام وظایف محوله می شایستگی

تواند به  بندی پایانی است که می دهد. خروجی این فرآیند رتبه ای را به دست می کارکنان حرفه

بخش، یا  العاده، رضایت ( یا به صورت کیفی )مثالً با استفاده از عبارت فوق78/80صورت کمّی )مثل 

یاب یک اش این است که ارزش بندی کمّی یا کیفی الزمه بخش( باشد. طراحی نظام رتبه غیررضایت

الگوی خاص یا حداقل یک الگوی مشخص یا استاندارد مشخص برای عملکرد موردنظر را داشته 

باشد تا با مقایسه، عملکرد معلم مربوطه را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. بدون چنین استاندارد 
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منطقی بندی کمی یا کیفی  های ارزشیابی، انجام و توجیه نظام رتبه روش برای عملکرد و داده

پذیر نیست. خالصه این که هدف اصلی ارزشیابی معلم تعیین این مسأله است که آیا همه  امکان

معلمان از یک حداقل استاندارد شایستگی عملکرد از نظر ارزشیاب مربوطه که تخصص الزم را هم 

رزشیابی دارد، برخوردارند یا خیر. در موارد بسیار کمی، ممکن است، معلمان با عبور از فرآیند ا

عملکردشان اندکی بهبود هم پیدا کند. با این اوصاف هدف اصلی در ذهن ارزشیاب اطمینان پیدا 

 کردن از کیفیت عملکرد معلم است.

کند که تمامی معلمان در نظام آموزشی در یک سطح  ارزشیابی یک اطمینان خاطری ایجاد می

سیار عظیمی ممکن است در مناطق های ب کنند. گرچه تفاوت حداقل شایستگی و صالحیت عمل می

آموزشی از لحاظ کیفیت عملکرد وجود داشته باشد و در واقع در مورد تعریف حداقل کیفیت و یا 

استاندارد عملکرد هم اختالف نظر وجود داشته باشد. اما واقعیت امر این است که نظام ارزشیابی در 

گیرد، در برخی مناطق  تگی در نظر میهر منطقه آموزشی میزانی )حدی( را برای سطح حداقل شایس

باشد. معلمانی که رضایت ارزشیاب  این حد کامالً شفاف و روشن و در برخی مناطق بسیار مبهم می

کنند.  دهی کم تهدید می کنند و یا عملکردشان نوسان دارد و مناسب نیست را به یک رتبه را جلب نمی

یا اندکی کنند و  دارد کیفی کار خودشان را رعایت میبا این حال تا زمانی که معلمان آن حداقل استان

ها هیچ قدرتی ندارند که معلم را  کنند، در چنین وضعیتی ارزشیاب از آن سطح استاندارد بهتر عمل می

کنند،  هایی را برای بهبود توصیه می ها اغلب حوزه وادار به بهتر شدن و رشد و توسعه کنند. ارزشیاب

ضر در استخدام است و طبق آن استانداردهای مربوطه رضایت ارزشیاب را اما معلمی که در حال حا

ها و پیشنهادات را بپذیرد یا رد کند. مدیران، اعضای هیأت مدیره  جلب کرده، آزاد است که این توصیه

گذاران و کالً آن دسته از افرادی که حاضراً تمامی منابع خود را برای بهبود و رشد  مدارس و سیاست

حوزه ارزشیابی معلم خرج کنند، ناتوان از درك این مسأله هستند که حوزه ارزشیابی معلم  معلم در

هایی که واقعاً  قدرت محدودی برای فشار آوردن به معلمان برای بهتر شدن و رشد دارد. آن
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کنند همچنان قادرند نیاز به نظارت و راهنمایی معلم را به عنوان  های ارزشیابی را درك می محدودیت

 ای برای تشویق رشد و نه تهدید درك کنند و از آن استفاده کنند. وسیله

هدف از نظارت رشد و توسعه فردی معلم فراتر از سطح عملکرد فعلی وی است. تعیین یک 

های اصلی حوزه  ی اولویت ای بودن و یا کارآمدی معلم در زمره سطح استاندارد جهانی برای حرفه

اصلی ناظر این است که از همان جایی که احتمال دارد معلم در  شود. وظیفه نظارت محسوب نمی

آنجا قرار داشته باشد، کار را شروع کند و به سوی فراتر از آن خیز بردارد. این کار شامل درك درست 

ی حاکم بر کالس درس و کمک به معلم برای آگاهی پیدا کردن نسبت به رفتارهای  از دنیای پچیده

 آموزان است. ن برای دانشآموزشی و پیامدهای آ

فرآیند نظارتی به جای آن که بر یک الگوی اقتباسی از خارج برای تعیین عملکرد معلم تکیه داده 

ای از باورهای معلم و همچنین مجموعه باورهای نظام آموزشی یا  باشد، بیشتر بر اساس مجموعه

اینجا انگیزه و اشتیاق الزم  شود. معلم در مدرسه در خصوص نحوه آموزش و نحوه یادگیری بنا می

هایی را پیدا کند که بتواند به اهداف شخصی خودش  دارد که خودش را بهتر کند و رشد دهد و راه

آموزان دست یابد. بزرگساالن یا افراد بالغ در مقایسه با اکثر کودکان بیشتر احتمال  در خصوص دانش

یابی به اهداف  کنند که راه بهتری برای دست رفتارشان را تغییر دهند و مخصوصاً وقتی فکردارد که 

مهم وجود دارد و کمتر احتمال دارد برای بهبود خود تالش کنند صرفاً به این خاطر که فرد دیگری به 

(. مالکیت معلم بر فرآیند رشد یک 1978، 1گوید الزم است که این کار را انجام دهند )ناولز ها می آن

 شود. محسوب میبخش و بسیار مهم  متغیر انگیزه

برای کارکرد ارزشیابی معلم وجود دارد، ناشی از حق قانونی آموزش و پرورش منطقی که  منطق:

ها از صدمات ناشی از رفتارهای معلمان  در راستای حمایت از کودکان و مصون داشتن آن

زرسی اعمال ای، غیراخالقی، غیرشایسته و ناتوان و ناالیق است. این حق از طریق فرآیند با غیرحرفه

شود که توسط دولت به مناطق آموزشی تفویض اختیار شده است. مناطق آموزشی که فرآیند  می

                                                 
1 . Knowles 
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کنند، در اصل تعهدات اخالقی را  ارزشیابی معلم را انجام ندهند یا در جدی گرفتن آن کوتاهی می

. ارزشیابی معلم اند  های دریافتی زیر پا گذاشته برای مصونیت کودکان از صدمات ناشی از نوع آموزش

ریزی شود تا اطمینان  ای باید برنامه یک فرآیند قانونی و بوروکراتیک به شکل بسیار دقیق و محتاطانه

حاصل کرد که هم حق دولت حفظ شده و هم حقوق کودکان و همچنین بایستی اطمینان حاصل شود 

معلمین همچنین  ای که حقوق معلم هم در طی این فرآیند زیر پا گذاشته نشود. حقوق حرفه

مواردی که کار به کند و شواهد و مدارك را در  چارچوبی را برای حقوق قانونی معلمان تعیین می

بایستی توجه  دهند. مناطق آموزشی می رسد را تغییر می شکایت و دادرسی مربوط به عملکرد معلم می

ناشی از توافقات جمعی خاصی را به این مسائل حقوقی و قانونی معطوف کنند و همچنین به اثرات 

 در طراحی فرآیندهای ارزشیابی معلم توجه کنند.

از سویی دیگر منطق و توجیهی که برای نظارت و راهنمایی آموزشی وجود دارد ناشی از ماهیت 

های درس آکنده از مسایل همزمانی و چندبعدی است که  پیچیده محیط آموزشی است. محیط کالس

، 1در طول روز صدها تصمیم بسیار جدی و مهم را اتخاذ کنند )دویلاش آن است که معلمان  الزمه

نفر یا تعداد بیشتری از  25(. وظیفه پیشرفت و توسعه رشد شناختی، عاطفی و روانی حرکتی 1986

کننده به  ای با این همه مشتری یا مراجعه آموزان به طور همزمان پیچیده است. هیچ آدم حرفه دانش

 د.طور همزمان وجود ندار

مریض را به طور همزمان  25به طور مثال فرض را بر آن بگیرید که یک پزشک مجبور باشد 

دهند و  ویزیت کند. برخی از پزشکان که ظاهراً هم به چندین مریض یک زمانی را برای مراجعه می

کنند و همزمان  کنند، در نهایت هر کدام را به نوبت ویزیت می همه را در یک زمان جمع می

وانند همه را با هم ویزیت کنند. تصور کنید که اگر دکتر زمان محدودی داشت مثالً نیم ساعت ت نمی

توان انتظار  کرد. آن موقع می مریض را معاینه کند، حوزه پزشکی و درمانی چه وضعیتی پیدا می 25تا 

                                                 
1 . Doyle 
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به صورت کلی برداری بالینی از همه بکند و یک میانگین بگیرد تا  شد نمونه داشت که دکتر ناچار می

 ها را. یک روش درمانی عمومی توصیه کند که حداکثر عالئم بالینی افراد را در نظر بگیرد نه همه آن

کرد به  آمد که اگر یک وکیل دعوی سعی می توانید تصور کنید که چه وضعی پیش می همچنین می

ی کند. ما خودمان طور همزمان در چندین دادگاه و حوزه دادرسی همزمان به چندین پرونده رسیدگ

کنند. اگر  کنند ولی یکی یکی در دادگاه شرکت می دانیم که وکال اغلب به طور همزمان کار می هم می

کار روزانه یک وکیل دعوی شامل رسیدگی به چندین پرونده مختلف به طور همزمان بود آن زمان 

از یک شاهد بازجویی آمد که وکیل مربوطه ممکن بود مجبور شود در یک جا  چنین وضعی پیش می

کند و سپس با عجله خود را به دادگاه بغلی برساند و شاهدی را مورد سؤال و جواب مجدد قرار 

 بدهد که خودش هنگام اظهارات مستقیم فرد حاضر نباشد.

آوریم که به خوبی بتوانیم اهمیت مسائلی که یک معلم در طی زندگی  ها را برای این می این مثال

دهد خیلی شبیه به  شود، بهتر درك کنیم. کاری که معلم انجام می اش با آن مواجه می ای روزانه حرفه

مریض را ویزیت کند و یا وکیلی که به طور همزمان باید به چندین  25پزشکی است که همزمان باید 

پرونده رسیدگی کند. اگر به این اظهارات شک دارید، وضعیتی را تصور کنید که معلمی یک کالس 

ها و استعدادهای مختلف، توجه و عالقه و اشتیاق مختلف دارد. همچنین  ره با نیازها، توانایینف 25

ها دارد. آیا به نظر شما آن پزشکی که به طور فرضی  زمان آموزشی محدودی برای تأمین نیازهای آن

در نظر توان چنین معلمی را  رسد یا چنین معلمی. حاال می از آن اسم بردیم کارش سخت به نظر می

رود و پنج گروه را مورد بررسی و پایش  کند و راه می بگیریم که در یک اتاقی مدام حرکت می

کنند. معلم پاسخ گروه الف  عملکرد قرار داده که دارند روی یک فعالیت یادگیری گروهی کار می

جع به ها را را رود و بحث آن شنود و سپس به کنار گروه ب می را می 2و  1های  نسبت به سؤال

داشتند. این  2و  1ها چه نظری در مورد سؤال  شنود و بدون این که اطالع داشته آن می 4و  3سؤاالت 

شبیه به کار آن وکیلی است که باید یک شاهدی را در دهد که کار معلم خیلی  مثال به ما نشان می

 ا شنیده باشد.دادگاه مورد پرسش مجدد قرار بدهد، بدون این که اعترافات مستقیم آن شاهد ر
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العاده است. حال  تدریس یک وظیفه و یا کار پیچیده و شخصی است که واقعاً سنگین و خارق

آموز را  اند تا بیش از دو جین دانش ها در تالش تصور کنید که دنیای یک کالس درس جایی که معلم

 شود. تری محسوب می تحت تعلیم و تربیت قرار دهند چه دنیای واقعاً پیچیده

ی  توانند از حضور یک همکار ماهر استفاده مان با توجه به پیچیدگی محیطی کاری، میمعل

گذرد و  ها کمک کند تا بفهمند در کالس درس چه می تواند به آن ای ببرند. همکاری که می العاده فوق

تواند به عنوان یک جفت چشم و گوش  آموزان دارد. همین همکار می چه تأثیری روی تک تک دانش

ها با معلم به صحبت  ر عمل کرده و رویدادهای داخل کالس درس را ضبط و سپس در مورد آندیگ

 و گفتگو بنشیند.

نظارت و راهنمایی نه تنها به عنوان یک امر حقوقی یا فرآیند دموکراتیک مطرح است، بلکه یک 

یاق به بهبود های درونی همچون اشت مدار است که معلمان از طریق انگیزش ای و گروه فعالیت حرفه

آموزان مورد تشویق قرار  ای و اشتیاق به حداکثر رساندن میزان فراگیری دانش های حرفه توانمندی

 گیرند. می

اش از لحاظ گستره کار و محدوده کامالً وسیع و جامع  ارزشیابی به خاطر ماهیت وجودی گستره:

لم را بررسی کرده، بلکه همچنین است. ارزشیابی باید بتواند نه تنها عملکرد آموزشی کالس درس مع

آفرینی معلم را در مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی مورد بررسی قرار دهد. این  میزان نقش

ای، ارتباط با والدین  تواند شامل پذیرش تعهدات قراردادی، تعامل با همکاران حرفه آفرینی می نقش

آفرینی در کل چرخه زندگی یک  مچنین سهمای و ه آموزان، به عهده گرفتن رشد و توسعه حرفه دانش

شوند  مدرسه را شامل شود. در عمل بسیاری از معلمان که از طریق فرآیند ارزشیابی از کار برکنار می

شوند بلکه به خاطر مسائل و  به خاطر عملکرد ضعیف کالسی نیست که به چنین سرنوشتی دچار می

ل تعهدات قراردادی و همچنین به خاطر رفتارهای رفتارهای مرتبط با ناتوانی در مواجهه با حداق

 نامناسب خارج از کالس درس است.
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حتی از لحاظ تدریس کالس درس نیز وظیفه ارزشیابی کامالً وسیع و گسترده است. ارزشیابی 

اش آن است که معلم در حین آموزش کل دروس مربوط به خود مورد مشاهده قرار گیرد.  مؤثر الزمه

دایی این بدان مفهوم است که دروس هنر، ریاضی، علوم، علوم اجتماعی و ... برای معلمین ابت

بایست مورد ارزشیابی قرار بگیرد. کمتر معلم ابتدایی است که بتواند با توانایی یکسان و برابر  می

خواهیم اظهار کنیم که فرآیند  های محتوایی مختلف را تدریس کند. زمانی که می تمامی این حوزه

به ارزشیابی جامع آموزش کالسی یک فرد معلم منجر شده تمامی موضوعات تدریس شده  ارزشیابی

 توسط هر معلمی باید مورد مشاهده و ارزشیابی قرار گیرد.

بایست مورد  آموزانی که تحت نظر آن معلم هستند می در دوره راهنمایی نیز گستره دروس و دانش

کنند؛ مثالً  اهنمایی بیش از یک موضوع را تدریس میمشاهده قرار گیرند. بسیاری از معلمان دوره ر

جبر و هندسه یا علوم تجربی و شیمی. تقریباً تمامی معلمین دوره راهنمایی گستره متنوعی از 

آموزان با نقاط قوت و ضعف و نیازهای متفاوت را تحت سرپرستی خود دارند. کمتر معلم دوره  دانش

موضوعات مختلف به یک میزان خوب و متعادل عمل کند راهنمایی است که در تدریس تمامی این 

آموزان ارتباط یکسان و برابر باشد. نظامی که طراحی شده تا تصویر  تمامی دانشو یا ارتباطش با 

بایست تمامی این مضامین و  جامعی از عملکرد آموزش کالسی یک معلم را به دست دهد می

 های گوناگون را مورد مشاهده قرار دهد. محیط

ی معلم در طول یک مدت زمان خاص وابسته است نه فقط  ارزشیابی مؤثر همچنین به مشاهده

تنها یک یا دو بار. بیشتر مردم قادرند تا برای مدت محدود خود را به مراتب بهتر از آنچه که هستند، 

ین کار را پردازد و ا نشان دهند. با این حال هر چه قدر که یک ناظر بیشتر به نظاره کار یک معلم می

تر از رفتارهای رایج معلم را به دست  تر و شفاف به دفعات تکرار کند، تصویری به مراتب روشن

آورد. فقط در صورتی که ارزیاب مربوطه زمان کافی را صرف تدوین یک دیدگاه جامع از عملکرد  می

لی در معلم چه در داخل و چه در خارج کالس درس نکند، ایجاد و یا دفاع از یک قضاوت ک
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های دولتی ارزشیابی معلم  خصوص میزان کارایی معلم بدان صورت که مورد تقاضای بیشتر نظام

 شود. وجود دارد، امری غیرممکن تلقی می

تواند دیدگاهی محدودتر از ارزشیابی داشته باشد. از  از سوی دیگر، نظارت و راهنمایی معلم می

باشد، فرآیند  بر توانمندی هدف این کارکرد می آنجایی که بهبود عملکرد و نه قضاوت کلی مبتنی

نظارت و راهنمایی قادر است بر تنها یک کالس یا یک گروه آموزشی در طول مدت زمان خاصی 

متمرکز شود. در واقع مطالعات موردی در نظارت بالینی حاکی از آن است که تمرکز خاصی بر یک 

تواند بر بهبود عملکرد معلم تأثیر مثبتی  که میشود  موقعیت، یکی از ابعاد حیاتی نظارت محسوب می

( بهترین راه برای بیشتر مردم جهت بهبود عملکرد توجه 1993) 1بگذارد. نوالن، هاوکس و فرانسیس

دانند. تالش برای تمرکز بر بهبود کار، بدون اشاره  بر یک یا دو عامل در یک زمان و نه بیشتر می

چه چیزی بهتر خواهد شد به ندرت به تغییر منجر خواهد  خاصی در مورد آن و بدون ذکر این که

شد. بدین ترتیب اگر نظارت و راهنمایی بر این است که کمک کردن به رشد معلمان مؤثر واقع شود 

 بایست دیدگاه محدود و نه وسیع داشته باشد. می

ه با ای را در رابط این است که یک قضاوت و اظهارنظر حرفهنقش ارزشیاب  ماهیت رابطه:

ترین  عملکرد و شایستگی کلی معلم تهیه و ابراز دارد. همان طور که قبالً ذکر شد، یکی از عمده

آموزان است. بدین دلیل تنها افراد صاحب  های ارزشیاب حمایت از منافع دولت و دانش مسؤولیت

یاب توانند نقش یک ارزشیاب معلم را بر عهده گیرند. گرچه ارزش صالحیت خاصی هستند که می

ممکن است معلم مربوطه را شناخته و حتی وی را دوست داشته باشد، با این حال ارزشیاب 

ای از  ای از فاصله گرفتن و دور ماندن را تحمل کند تا بتواند ارزشیابی منصفانه بایست درجه می

اند. بایست کامالً دور از هم و متمایز باقی بم عملکرد معلم ارائه دهد. همچنین نقش دو گروه می

شونده. این دو نقش هرگز قادر  شونده همیشه ارزشیابی ماند و ارزشیاب ارزشیاب همیشه ارزشیاب می

                                                 
1 . Nolan, Hawkes and Francis 
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 1ترین روش برای یک ارزشیاب همانی خواهد بود که گارمن به ادغام و یا یکی شدن نیستند. مناسب

امید آن را  تواند نامید و باالترین سطح همکاری را که شخص می 2طرف کننده بی (، مشاهده1982)

های  است. پذیرش کاری بدان معنی است که هر دو گروه قوانین و نقش 3داشته باشد، پذیرش کاری

ها زندگی کنند. میزان همکاری  اند که بر اساس آن شناسند و قبول کرده مربوط به خود را به خوبی می

در نیست طرف معلم را تواند و قا الذکر است. ارزشیاب نمی محدود به نوع درك شما از مسائل فوق

بگیرد به خاطر این که در برخی موارد ممکن است طرف معلم را گرفتن بدان معنا باشد که طرف 

 کودکان را نگرفته است.

ایجاد جوّی از اعتماد و اطمینان در این رابطه نیز بسیار بسیار دشوار است. ارزشیاب تمام قدرت 

پذیر است. عالوه بر این معلم از هیچ حق انتخابی  ظر صدمهالزم را در اختیار دارد و معلم نیز از هر ن

برخوردار نیست که آیا در این فرآیند شرکت بنماید یا خیر. این یک فعالیت مقرر شده از جانب 

اند، معلم به سختی احتمال دارد که  ( اشاره کرده1987سازمان است. همان طور که بالمبر و جوناس )

ها و  تری امیدها، ترس ب این امکان و اجازه را بدهد که به درون عمیقدر این نوع رابطه به ارزشیا

باورهای شخصی وی در خصوص فرآیندهای یاددهی و یادگیری وارد شود. برخی مدیران بسیار 

همکاری و آموزشی مناسبی را با معلمان برقرار کنند حتی در زمانی که درگیر ی  ماهر قادرند رابطه

العاده ماهر ارتباطات کاری خوبی را نه به خاطر نظام موجود  اما این افراد فوق فرآیند ارزشیابی هستند.

کنند بلکه با وجود استقرار این نظام قادرند تا رابطه کاری بسیار خوبی با معلمان برقرار  برقرار می

 کنند.

 در بحث نظارت و راهنمایی فاصله یک مانع است و پیروی سفت و سخت از قوانین سازمانی نیز

کند تا این که در جهت تسهیل این فرآیند برآید. در فرآیند نظارت  بیشتر ایجاد اشکال و مانع می

کنند که به عنوان همکار با یکدیگر کار کنند. گاهی اوقات معلم رهبری  همکاران و شرکا موافقت می

                                                 
1 . Garman 

2 . Neutral Observer 

3 . Working Acceptance 
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کند. تماشا  میگیرد و گاهی اوقات ناظر است که جلوتر از دیگران حرکت  این فرآیند را بر عهده می

شود که رهبری چنین فرآیندهایی،  کردن فرآیند نظارت در طی مدت زمان خاص این درك ایجاد می

 باشند. ها با هم در آمیخته و آزادانه با یکدیگر قابل تعویض می اشتراکی است و نقش

نیم به بایست صورت بگیرد، این امکان وجود دارد که بتوا هنگامی که این فرآیند آن گونه که می

کرد. یعنی  توصیف می 1( آن را به عنوان عمل متقابل ارگانیک1982چیزی دست پیدا کنیم که گارمن )

چیزی که در آن اهداف، رهبری و هدایت، تخصص، احترام و اطمینان در بین تمامی 

ها تفاهم دارند. در مقایسه با وضعیت  کنندگان به صورت یکسان تقسیم شده و بر سر آن مشارکت

رود، موقعیت ناظر حقیقتاً به نفع و به سمت معلم گرایش دارد آن هم  ی که از ارزشیاب انتظار میخنث

اند، دست یابند.  به اهداف و مقاصدی که مشترکاً تعریف کردهدر کمک کردن به او برای این که بتواند 

پذیرتر و  مه صدمهدر مقایسه با ارزشیابی جایی که ارزشیاب از همه نیرومندتر است و معلم نیز از ه

در واقع به صورت اجباری وادار به مشارکت شده، این نظارت است که یک رابطه داوطلبانه که هم 

پذیر بودن مشترك هستند و هم در تقسیم قدرت. واقعیت این است که به معلم اجازه داده  در صدمه

ها متمرکز سازند.  بر آنهای خاصی از تدریس را انتخاب کرده و فرآیند نظارت را  شود که حوزه می

هایی که معلم درخواست نموده، مسؤول  آوری انواع داده همچنین این رویکرد ناظر را در قبال جمع

پذیری مشترك سه مورد از عناصر  سازد. این گونه سهیم شدن در مسؤولیت، اعتماد متقابل و صدمه می

 (.1993های مهم ارتباطات آموزشی هستند )نوالن،  و ویژگی

فرآیند ارزشیابی معلم یک کارکرد استاندارد شده و بر مبنای  :ها هآوري داد هاي جمع روش

گیرد. این بحث بدان معناست که این فرآیند بر اساس معیارهای از پیش  معیارهای خاصی صورت می

های معلم مورد  پذیرد که برای قضاوت در خصوص عملکرد و میزان شایستگی تعیین شده انجام می

های ارزشیابی نیز  گیرد. به دلیل این که وظیفه فرد ارزشیاب قضاوت جامع است، داده قرار می استفاده

یک بایستی دارای یک دیدگاه جامع بوده و تمامی امر آموزش را در بر بگیرند. ناتوانی در حفظ  می

                                                 
1 . Organic Reciprocity 
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دیدگاه جامع در طول زمان موجب ضبط تصویر ناقص و ناتمامی از رفتار معلم شده و به یک 

انجامد. با این حال عالوه بر این، پیامد و خروجی ارزشیابی یک قضاوت  رزشیابی غیرمنصفانه میا

جامع است که توسط یک متن کتبی که تقریباً برای تمامی معلمان از شباهت یکسانی برخوردار است، 

 یابد. انتقال می

ت و نظارت کالسی با هدف تر از موارد قبلی استاندارد حاکم بر مشاهدا در نهایت و احتماالً مهم

بایستی برای تمامی معلمان از ماهیت و حالت خاصی برخوردار باشند. با توجه به  ارزشیابی معلم می

حقوق قانونی شغلی و اجتماعی معلم و همچنین توافقات قراردادی تمامی معلمان در همان طبقات 

قرار گیرند. مسائلی مربوط به روایی  بایستی با استفاده از معیارهای یکسانی مورد ارزشیابی شغلی می

شود.  و همچنین قابلیت اعتماد بودن اوالتر از نیازهای خاص معلمان در حوزه ارزشیابی معلم تلقی می

اگر معیارهای مربوطه برای برخی از معلمین تغییر یابند، آنگاه اتهام تخلف و تقلب و همچنین 

 گیرد. رفتارهای مشکوك صورت می

آوری اطالعات برای مقاصد نظارت و راهنمایی حالت کامالً متفاوتی وجود  جمع در مقام مقایسه

محور باشند )نوالن و  ها بایستی کامالً متمایز شده، شخصی طراحی شده و معلم دارد. این گونه داده

ها در فرآیند نظارت عموماً بسیار محدود است  (. میزان توجه نسبت به گردآوری داده1992فرانسیس، 

شود.  آموز )و یا به صورت ترکیبی( توجه می های معلمان و یا دانش شتر فقط یکی یا دوتا از جنبهو بی

گیرد، آن  این دیدگاه محدود معموالً در چندین درس در طی مدت زمان خاص مورد نظارت قرار می

 آموز و همچنین حفظ چیزی که تالش برای مستندسازی بهبود معلم و بهبود عملکرد دانشهم در 

 کند. تشبیه می 1( به درس در حال شکوفایی1990گارمن )

قضاوتی را به عمل بیاورد و یا قضاوتی را به طرف مقابل منتقل کند، بلکه نقش ناظر این نیست که 

تواند  ها می های استنباطی است که معلم با استفاده از آن آوری مشاهدات و داده نقش وی بیشتر جمع

آموزان را به  ی عملکرد آموزشی خود و همچنین تأثیر آن بر دانش وهقضاوت بهتری را راجع به نح

1 . Unfolding Lesson 
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دست آورد. ناظر ممکن است به معلم کمک کند تا در تدوین این قضاوت بهتر عمل کند اما ناظر 

دهد. در نتیجه یکی از پیامدهای فرآیند نظارت و راهنمایی  خود این قضاوت را برای معلم انجام نمی

 بهتری است. 2گیرنده و تصمیم 1لم بیشتر خودراهبراین خواهد بود که مع

گیری و خودراهبری معلم قاصر و ناتوان باشد،  به عقیده ما اگر فرآیند نظارت از بهبود تصمیم

های نظارت  آنگاه کل این فرآیند کاربرد چندان زیادی نخواهد داشت. ما این ادعا را بر اساس واقعیت

کالس در  5یم مثال بزنیم یک معلم دوره متوسطه به طور متوسط دهیم. اگر بخواه بر معلم ارائه می

ترین شرایط و  کند. در خوشبینانه کالس در سال تدریس می 900روز و در مجموع  180روز به مدت 

بار طی  9دهد آن هم برای  حتی در کارآمدترین نظام نظارت معلم مشاهده کاری که معلم انجام می

بار مورد نظارت آموزشی قرار گرفته است.  9ین معلم گیرد. ا سال آموزشی صورت می

 99های معلم را خواهند دید. این بدان معناست که  کنندگان به همین خاطر یک درصد کالس مشاهده

آموزان خود تنهاست و تنها یک درصد مدت زمان فعالیتش مورد نظارت  درصد موارد، معلم با دانش

مور مربوط به مشکالت را خود حل کند، تمام فرآیند آموزشی را قرار گرفته است. اگر فرد ناظر تمام ا

گیری را خود انجام دهد و معلم را  خود هدایت و به عهده بگیرد و همچنین تمام فرآیند تصمیم

 99گاه معلم نخواهد توانست در  های ویژه را در خود ایجاد کند، آن توانمند نسازد تا این مهارت

شود، عملکرد بهتری از خود ارائه دهد. کامالً واضح است که  ضر میدرصد مواردی که در کالس حا

گیری معلم و یا حل مسائل توسط معلم عالئم بارز یک نظارت بسیار خوب  بهبود شرایط تصمیم

 شود. محسوب می

تنها کسانی که دارای مجوز رسمی یا گواهینامه قانونی هستند، اجازه دارند  اي: تخصص حرفه

ای داشتن بدان معنا است که دارنده آن، دارای  ارزشیابی معلم بنمایند. گواهی حرفه مبادرت به فرآیند

                                                 
1 . Self-Directed 

2 . Decision-maker 
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های خاص الزم برای ایفای آن نقش است. در سراسر این فرآیند فرد ارزشیاب نقش  دانش و مهارت

 کند. کارشناس این حوزه را حفظ می

های معلم با  و توانمندیای از عملکرد  ارزشیاب این مسؤولیت را دارد که ارزشیابی منصفانه

استفاده از استانداردها و شواهد و مدارك گردآوری شده در اجرای فرآیند ارزشیابی به عمل آورد. 

، با این حال اگر دیدگاه معلم با دیدگاه ی یک موضوع خاص بخواهد را دربارهممکن است نظر معلم 

بایست مدنظر قرار گیرد.  که می ارزشیاب اختالف داشته باشد در این صورت دیدگاه ارزشیاب است

های معلم تنها و تنها در وجود  در نتیجه تخصص برای انجام قضاوت در رابطه با عملکرد و توانمندی

 شود. ها یافت می ارزشیاب

هایی به معلمین ارائه  دهد که اغلب فرم طرفه این واقعیت را نشان می شواهد زیادی از تخصص یک

گیرد و هیچ فرصتی  شود و مورد قضاوت قرار می ها عملکرد معلم توصیف می شود که توسط آن می

باید مشاهده شود با یکدیگر به بحث و  آید تا معلم و ارزشیاب در خصوص چیزهایی که پیش نمی

بایست دارای  گیرد که می فتگو بنشینند. به این ترتیب مسؤولیت سنگینی بر دوش ارزشیاب قرار میگ

دانش الزم در زمینه تعلیم و تربیت و همچنین محتوای درسی باشد تا بتواند ارزشیابی منصفانه، 

د تخصص ها و عملکرد معلم به عمل آورد. در صورتی که ارزشیاب فاق آگاهانه و جامعی از توانمندی

 در زمینه محتوای درس باشد باید از کارشناسان دیگری در حوزه موضوع درس استفاده کند.

ما بر این باوریم که قضاوت دقیق یک تدریس ضعیف حتی بدون داشتن اشراف نسبت به محتوای 

پذیر است. به طور مثال مدیریت کالس درس ممکن است به حدی ضعیف باشد که  درس امکان

آموزان در خالل کالس به حال خود رها شده باشند و درس را مطلقاً دنبال نکنند. با همه  بیشتر دانش

این اوصاف ما باور داریم که انجام یک قضاوت قابل دفاع در خصوص این که چه کسی معلم خوبی 

شود یا خیر، بدون داشتن میزان درك نسبی نسبت به محتوای درس امری غیرممکن  محسوب می

تواند کالس درس زبان خارجه باشد که ارزشیاب، زبان در حال  بسیار واضح می است. یک مثال

کند و یا آن را بلد نیست. اگر کالس عمدتاً به زبان هدف برگزار شود  تدریس در کالس را درك نمی
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ارزشیاب در واقع هیچ معیاری نخواهد داشت تا ارزشیابی خود را بر مبنای آن بنا کند. تخصص در 

شود.  ی بسیار ضروری و مهم عملکردهای خوب آموزشی محسوب می ی درس جنبهخصوص محتوا

توان در برخوردهای منفی مستقیم یا غیرمستقیم معلمین  اهمیت تخصص در محتوا را به خوبی می

شان  دوره راهنمایی نسبت به ارزشیابانی که فاقد تخصص در خصوص محتوای درسی مورد بررسی

 هستند، مشاهده کرد.

م مقایسه نظارت و راهنمایی معلم بیشتر بر تخصص اشتراکی تکیه دارد. ناظر در زمینه در مقا

ها، پژوهش و برگزاری کنفرانس(، تعلیم و تربیت و شاید هم تا حدی  آوری داده فرآیند نظارت )جمع

محتوای آموزشی متخصص است. معلم در امر تعلیم و تربیت، محتوای درسی متخصص است و 

کند، به عالوه شناخت بسیار دقیق و جامعی نسبت  فرآیند نظارت آموزشی مشارکت میحتی، شاید در 

های  آموزان و همچنین محیط و بافت کالس درس نیز دارد. اگر هر یک از این حوزه به دانش

برداری درست به عمل نیاید، درك و شناخت درست  ها بهره تخصصی در جای خود نباشند و یا از آن

شود. از آنجایی که هر کدام از شرکای این فرآیند  نهایت دشوار می یادگیری بی -از محیط یاددهی

کند، امور مربوط به  شناسند و اهمیت آن تخصص را درك می تخصص دیگری را به رسمیت می

شود. هنگامی که در خصوص رویدادهای اتفاق افتاده  رهبری و قدرت به صورت اشتراکی تقسیم می

اختالف نظر پیش بیاید، این اختالف نظرها از طریق گفتگو و همچنین آزمون  ها در کالس و مفهوم آن

شود. هیچ کدام از شرکا آنگاه  ها و همچنین تفسیر مشاهدات حل و فصل می ها، گردآوری داده فرضیه

کنند. زیرا هیچ یک از آنان مسؤولیتی  آیند و یا به دنبال آن جستجو نمی به دنبال نقش کارشناس برنمی

 گیرد، ندارند. های پایانی که در رابطه با کیفیت تدریس صورت می بال قضاوتدر ق

دیدگاهی که معلمان نسبت به فرآیند ارزشیابی دارند، این است  ديدگاه معلم در خصوص فرآيند:

ها بایستی بهترین عملکرد الزم را از خود نشان دهند، حتی اگر این  که ارزشیابی وضعیتی است که آن

ارزشیاب تمام شود. رویکرد رایج و مرسوم چنین فرآیندهایی این است که هر بالیی که  کار به نفع

دوست داری سر من بیاور، یعنی این که حداکثر تالش خودت را بکن تا بتوانی از من ایراد بگیری. 
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کند و معلم نقش نویسنده متن، هنرپیشه،  ارزشیاب در اینجا نقش منتقد این نمایش را ایفا می

تواند از عملکرد  کند. به علت عواقب و پیامدهای منفی که می کننده و مدیر صحنه را بازی می تهیه

هایی کمتر ریسک  فرآیند مشاهده ناشی شود، معلمان معموالً در چنین وضعیتضعیف در جریان یک 

حتمل کنند که امکان شکست خوردن را داشته باشد. بیشتر م ها به ندرت نقشی را ایفا می کنند، آن می

است به سراغ کارهای تمرین کرده قبلی که اتفاقاً جواب خوبی و استقبال خوبی هم داشته، بروند و 

اند. اتفاقاً چنین مواردی در عرصه  هایی را ارائه بدهند که در طول سال بارها و بارها تکرار کرده درس

ان بوده، توسط مدیری مورد افتد. یکی از نویسندگان که خود معلم سابق در آلم معلمی زیاد اتفاق می

آموز در سر کالس  ارزشیابی قرار گرفت که دوست داشت تعامل بسیار زیادی را بین معلم و دانش

روز  178درس مشاهده کند. مسیر و الگوی عادی تدریس در روزهای غیر مشاهده یا غیر نظارت که 

آموزان در خصوص  دانششد، که در آن  گرمی کالمی انجام می دقیقه تمرین و دست 5بود، با 

های مدرسه و دیگر چیزها مورد پرسش  هایشان، وضع آب و هوا و فعالیت رویدادهای روزمره خانواده

گرفتند. در یک یا دو روز مشاهده غیرمنتظره و اعالم نشده توسط مدیر مدرسه، این بخش  قرار می

درصد کل زمان کالس ادامه  50دقیقه کم و بیش حدود  25تا  20های کالمی برای حدود  گرمی دست

 آموزان را مشاهده کند. توانست تعامل بسیار زیادی از دانش پیدا کرد زیرا مدیر می

کند، اما این  گرچه نویسنده از کاری که آن روزها انجام داده رضایت ندارد و به آن افتخار نمی

چه معنا است. در واقع دهد که بهترین عملکرد در خصوص ارزشیابی معلم به  مثال به خوبی نشان می

آن معلم و همان نویسنده خودمان بر اساس عالقه و توجه ارزشیاب خود چیزی را ارائه داده بود که 

دانند  اند و می ارزشیاب تمایل داشت آن را مشاهده کند. بیشتر معلمین یک چنین رویکردی را آموخته

 که آن را چگونه باید پیاده کنند. 

بایست فرصتی باشد برای ریسک کردن و برای تجربه و  وزشی میاز سویی دیگر، نظارت آم

های  تواند معلمان را قادر سازد تا رفتارها و تکنیک آزمایش. اغلب کارکرد نظارت و راهنمایی می

کننده امتحان و آزمایش کنند. چون در چنین  جدید را در محیطی کامالً امن و مطمئن و حمایت
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شود و معلم  های معلم برطرف می منفی در خصوص توانمندی محیطی است که ترس از یک قضاوت

عیب و نقص نیستند. در واقع  هایی را مشاهده کند که کامل بی تواند به ناظر اجازه دهد تا درس می

معلم ممکن است عامدانه از ناظر بخواهد که درسی را مشاهده کند که معلم با آن دچار مشکل است 

 ند در جهت بهبود و رفع اشکاالت آن به معلم کمک کند.و امیدوار است ناظر خود بتوا

و غیرارزشیابانه در کمک به  2گری حمایتی ( در آثار خود اهمیت مربی1995) 1جویس و شاورز

کنند  های جدید تدریس به کالس درس نشان دادند. این دو نویسنده مطرح می معلمین در اجرای مدل

درصد معلمین  20الی  15آموزش حین خدمت تنها گری به عنوان یک روش  که بدون روش مربی

گری و نظارت  قادرند تا نحوه استفاده از فنون پیچیده تدریس را در کالس درس اجرا کنند. با مربی

شوند که این اجرا را با موفقیت انجام دهند. از  درصد، معلمان قادر می 90مناسب و صحیح تا میزان 

های بسیار  پذیری از ویژگی ایش، تجربه کردن و ریسکآنجایی که نظارت هدفش رشد است، آزم

 شود. بسیار مهم محسوب می

کارکردهای بسیار ضروری تلقی هم ارزشیابی و هم نظارت معلم  ضروري اما اصوالً متفاوت:

( مطرح کردند ارزشیابی حق یک معلم را جهت 1993) 3شوند. همان گونه سرجیوانی و استارات می

سازد و نظارت و  ضویت در یک جامعه آموزشی خاص مستحکم و مستقر میمندی مداوم از ع بهره

پذیری شخصی خود را اعمال کرده و به  کند تا حس مسؤولیت راهنمایی نیز به همان معلم کمک می

ی تدریس به طور اعم توسعه  ای مداوم در حوزه آن جامعه به طور اخص و در حرفه رشد حرفه

هستند، اما از لحاظ مقاصد و اهداف اصلی، منطق، گستره فرآیند،  بخشد. هر دوی این کارکردها مهم

ها و فرآیندهای نظارتی به کار گرفته شده، نقش تخصص در  کنندگان، شیوه ماهیت رابطه میان شرکت

در زیر های اساسی دارند.  این فرآیند و دیدگاه معلم در خصوص این فرآیند با یکدیگر تفاوت

 .مشاهده می کنیدرا  ها ای از این تفاوت خالصه

                                                 
1 . Joyce and Showers 

2 . Supportive Coaching 

3 . Sergiovanni and Starratt 
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 هاي اساسی بین نظارت آموزشی و ارزشیابی معلم تفاوت

 نظارت آموزشی ارزشیابی ابعاد

 هدف

 منطق

 گستره

 روابط

 ها داده

 تخصص

 دیدگاه معلم

 حداقل شایستگی

 آموزان حمایت از دانش

 جامع

 مراتبی سلسله

 استاندارد شده

 ارزشیاب به عنوان کارشناس

 عدم ریسک

 ای رشد حرفه

 پیچیدگی تدریس

 محدود

 مبتنی بر همکاری

 شخصی

 اشتراکی

 پذیری ریسک

 

اهمیت نیستند و نشانگر این واقعیت  اند و کم کنیم اساسی ها صحبت می هایی که از آن تفاوت

هستند که این کارکردها باید از هم منفک شوند. اگرچه ما نیز کامالً بر این باوریم که این دو فرآیند 

تواند هر دوی این  کنیم که یک فرد واحد می همدیگر مجزا گردند، ولی تأکید میبایست از  می

کارکردها را به طور کامالً صحیح و مناسبی به اجرا بگذارد، به شرط آن که فرآیندهایی که استفاده 

کند با یکدیگر فرق داشته باشند. اگر فرآیندها برای نظارت و ارزشیابی تفاوت قابل توجهی از  می

گاه معلمین فردی را مشاهده خواهند کرد که هر دو نقش را با عنوان  گر نداشته باشند، آنیکدی

کند. ضعف و شکست نظام آموزشی در جداسازی ارزشیابی معلم از فرآیند نظارت  ارزشیاب ایفا می

د و بر معلم بدان معناست که بیشتر مدارس ابداً قادر نیستند که به نحو مناسبی از پس این کار برآین

 این دو فرآیند را به شکل صحیح اعمال کنند.
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اند، اما آن دو در کنار هم  همچنین گرچه نظارت و ارزشیابی کارکردهایی متفاوت و مستقل

توانند به عنوان عناصر بسیار نیرومند و مکمل نظام ارزشیابی و نظارت معلم یک منطقه آموزشی  می

 برداری قرار داد. مورد بهره

این نظام در عمل تضمینی است برای تمام ذینفعان که عملکرد تمامی عنصر ارزشیابی 

ها قرار دارد. عنصر  ها و شایستگی کم در یک سطح حداقلی از توانمندی های این عرصه دست ای حرفه

گیری در خصوص این که آیا معلمین جدید  کند برای تصمیم ارزشیابی همچنین مکانیزمی را فراهم می

ها را تقویت نمود و یا در نهایت معلمینی که قادر نیستند در  د و عملکرد آنبایست حفظ کر را می

 بخشی به تدریس بپردازند، از کار برکنار و مرخص نمود. سطح رضایت

عنصر نظارتی این سیستم به معلمان کمک کند تا در مسیرهایی به رشد و تکامل بپردازند که 

های یادگیری و  ر با مراحل پیشرفت شغلی، سبکشخصاً برای آنان دارای مفهوم و معنی و سازگا

شرایط کلی زندگی آنان است. یک عنصر نظارتی با طراحی مناسب در چارچوب یک نظام ارزشیابی 

ها و استانداردهایی برای رشد مداوم معلمین تعیین کند و این امر  و نظارت معلم قادر است نرم

 ابل قبول و قابل پذیرش نیست.مسجل گردد که درجا زدن و پیشرفت نکردن ابداً ق

بیایید این سؤال را از خود بپرسیم که یک نظام ارزشیابی و نظارت معلم با طراحی خوب و 

پردازد که برای ارزشیابی  هایی دارد؟ بخش بعدی به توصیف معیارهایی می مناسب چه ویژگی

 اند. باکیفیت در این حوزه طراحی شده

 

 با کیفیت باال معیارهای نظام نظارت و ارزشیابی

اند از آثار دانشمندان و محققان این حوزه )از قبیل دانیلسون و  معیارهایی که در اینجا ذکر شده

( استخراج شدند و همچنین در دنیای واقعی و عمل در 2000، 2و پیترسون 2000، 1مگ گریل

                                                 
1 . Danielson and MacGreal 

2 . Peterson 
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ورد آزمون قرار فرآیندهای اعطای گواهینامه به طور آزمایشی در حوزه نظارت و ارزشیابی معلم م

ها همان قواعد و ضوابط انجمن نظارت و  اند. ضوابط و مقررات حاکم بر فرآیند آزمایش گرفته شده

 بوده است. 1ریزی درسی ایالت پنسیلوانیا برنامه

 

 ها )ارزشیابی( از فرآيندهاي الزم براي رشد و توسعه  فرآيندهاي قضاوت در مورد شايستگی

 وضوح متفاوت هستند.اي )نظارت آموزشی( به  حرفه

در بخش قبلی توانستیم توجیهاتی را در خصوص علت جداسازی نظام ارزشیابی و نظام نظارت از 

توانیم این دو  کنیم که چگونه می حال توجه خود را معطوف این پرسش مییکدیگر ارائه دهیم، 

اصولی از طریق  توان به دو شیوه کارکرد را در عمل از یکدیگر مجزا کرد. این جداسازی را می

 ها انجام داد. شخص و از طریق زمان و رویه

ترین راه جداسازی این دو کارکرد استفاده از دو فرد متفاوت برای اجرای  ترین و مشخص واضح

آورند. فرآیند  ها است. در این روش، مدیران هستند که فرآیند ارزشیابی معلم را به اجرا درمی آن

تخصصین از قبیل ناظران بخش محتوای درسی یا ترکیبی از این دو نظارت توسط معلمین یا دیگر م

مانند. آنچه که در حوزه فرآیند  پذیرد. این دو فرآیند کامالً مجزا و مستقل از یکدیگر باقی می انجام می

ها و تمامی اطالعات گردآوری شده  ها و یادداشت ماند و تمامی داده افتد، محرمانه می نظارتی اتفاق می

کنند  شود. در بسیاری از مناطق آموزشی که از این رویکرد استفاده می کنندگان حفظ می شرکتتوسط 

ای شده است. به عبارتی معلمان  گری همتا توسط معلمان باسابقه و حرفه کارکرد نظارت مبدل به مربی

د و منتقل آموزن همکار باسابقه آنچه موردنیاز است به معلمانی که از آنان تجربه کمتری دارند، می

گیرد که از طریق برنامه بهسازی کارکنان به آنان  این نوع نظارت توسط معلمینی صورت میکنند.  می

های الزم برای آن که معلمان مؤثری باشند را به  مهارتفرصت کافی داده شده است، تا معلومات و 
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مایز بسیار شفاف و شود که وجه ت دست بیاورند. این شیوه جداسازی ارزشیابی از نظارت موجب می

 مشخصی بین این دو کارکرد به وجود آید.

باشد.  اما با وجود شفاف بودن جداسازی این روش دارای برخی اشکاالت و معضالت نیز می

اش افزایش قابل توجه منابعی است که جهت ارزشیابی و نظارت معلم  چنین رویکردی الزمه

ظارت را به کار گرفت و استخدام کرد تا فرآیند تخصیص داده شود. باید افراد متخصص در زمینه ن

های آموزشی و توسعه  ها را روانه برنامه نظارت و راهنمایی معلم را به اجرا دربیاورند و یا باید معلم

گری همتا را بجا بیاورند. عالوه بر این بسیاری  ای کرد و به آنان وقت کافی داد تا وظیفه مربی حرفه

ها سخت است درگیر  ر فرآیند کمک به رشد و توسعه معلمان باشند. برای آنمدیران مایلند خود درگی

های کلی در خصوص کیفیت عملکرد یک معلم ارائه  دهد که قضاوت نقشی باشند که تنها اجازه می

توانند  دهند. مناطق آموزشی که فاقد منابع الزم هستند و یا عالقه چندانی به چنین ساختاری ندارند می

 را مدنظر قرار دهند.گزینه دوم 

های به کار گرفته  در مدل دوم نظام نظارت و ارزشیابی معلم این کارکردها را از طریق زمان و رویه

توان برای به اجرا  سازد. از یکی از کارکنان مدرسه یا حتی مدیر مدرسه می شده از یکدیگر جدا می

های متفاوت با  ن کارکردها در زماندرآوردن هر دوی این کارکردها استفاده جست. با این حال، ای

شود، معلمان  آید. هنگامی که این نوع الگو به کار گرفته می های متفاوت به اجرا درمی استفاده از رویه

نمایانگر  جدولی که در ادامه می آید،گیرند.  معموالً در مسیرهای نظارتی و ارزشیابی متفاوتی قرار می

ارت و ارزشیابی است که در آن برخی مدیران درگیر هر دو نوع یک چنین الگوی متفاوتی از نظام نظ

 شوند. این کارکردها می

شوند، اغلب به صورت  یا معلمین که جدیداً وارد یک منطقه آموزشی می 1سابقه معلمین کم

شوند. به محض این که دوره آزمایشی سپری شد و  ساله به کار گرفته می 3آزمایشی در یک دوره 

ند عضو هیأت علمی ثابت یک مدرسه شوند، هر سه سال یک بار از این معلمین معلمین توانست

                                                 
1 . Non-Tenured Teacher 
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گیرند. در چرخه ارزشیابی که یک سال  آید و هر دو سال یک بار مورد نظارت قرار می ارزشیابی می

های نظارتی در  کنند، اما فعالیت است، معلمین در یک فرآیند ارزشیابی استاندارد شده شرکت می

ای خود راهبری،  ها معموالً متفاوت است. معلمین ممکن است درگیر رشد حرفه جریان این سال

محور شوند. معموالً از  ای مشارکت های رشد حرفه پژوهی، گروه گری همتا، اقدام گذاری، مربی هدف

ی نظارتی  شود تا گزینه کنند هر بهار یا ابتدای سال خواسته می معلمینی که در این مسیر حرکت می

 اکنون انتخاب کنند. برای سال آینده از همخود را 

ی  در صورتی که مدیر مدرسه درگیر کارکرد نظارت و راهنمایی معلم در جریان سال چرخه

هایی خواهند داشت که در  های استفاده شده تفاوت قابل توجهی از رویه نظارتی شود، آنگاه رویه

ور مثال مشاهدات انجام شده به منظور گیرد. به ط  جریان سال ارزشیابی مورد استفاده قرار می

ارزشیابی بر مبنای معیارهای ارزشیابی معلم، هم به صورت از قبل اعالم شده و هم به صورت 

گیرد. اما در  های ناظر در رابطه با اثربخشی عملکرد معلم صورت می غیرمنتظره، در جهت قضاوت

های  اساس توافقاتی است که در کنفرانسگیرند، بر  مقابل، مشاهداتی که به منظور نظارت صورت می

قبل از مشاهده صورت گرفته، که معلم در طی آن نقطه تمرکزی را برای مشاهدات خویش تعیین 

های  ها قضاوت کنند که معلم با استفاده از آن هایی را گردآوری می کرده است. خود این مشاهدات داده

توان فرآیند تدریس را بهبود بخشید،  میمشترکی را به همراه ناظر در خصوص این که چگونه 

 کنند. گردآوری می
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 نظام متفاوت نظارت و ارزشیابی آموزشی

 كمک فشرده ارزشیابی و نظارت بالینی دوره آزمايشی 

کار و معلمانی که  معلمان تازه كنندگان شركت

 اند جدیداً وارد منطقه شده

ای که عملکرد  معلمان باسابقه

 باالتر دارندبخش و یا  رضایت

ای که  معلمان باسابقه

بخشی  عملکرد رضایت

 ندارند

ی آزمایشی  هر سال تا دوره فرآيند ارزشیابی

 تمام شود )معموالً سه سال(

ارزشیابی رسمی هر سه سال 

 یک بار

هر سال تا عملکرد 

بخش شود و یا  رضایت

 معلم برکنار شود

قضاوت صحیح برای تضمین  هدف ارزشیابی

 ادامه فعالیتاستخدام و 

ارتقای سطح کیفیت عملکرد 

های رشد  و شناسایی زمینه

 ای حرفه

برگشت به سطح 

 بخش عملکرد رضایت

هر سال. مشاهده کالس  فرآيند نظارتی

درس، اما ممکن است از سایر 

های نظارتی نیز استفاده  روش

ای  شود. تمرکز بر رشد حرفه

 اما مرتبط با ارزشیابی

از دو سال غیر ارزشیابی 

ی سه ساله. روش  دوره

نظارتی با همکاری معلم از 

گری  های مربی بین روش

همتا، رشد خودراهبری، 

های  تحقیق در عمل، گروه

محور  ای مشارکت رشد حرفه

 گردد. انتخاب می

هر سال. مدیر راهنما است، 

اما از تیم حمایتی فشرده 

گیرد. با فرآیند  کمک می

ارزشیابی ارتباط نزدیکی 

 دارد.

حداکثر رشد در حمایت از  دف نظارته

 ارزشیابی

اصالح مشکالت تشخیص  ارتقای رشد در راستای تعالی

 داده شده

الذکر معلم رسماً به منظور ارزشیابی مورد مشاهده قرار  نظارتی فوقهای  در خالل چرخه سال   

ند تا همیشه از گیرند. اما مدیران ممکن است با این حال گاه به گاه سری به کالس درس بزن نمی

شود که معلم مربوطه که  دهد آگاه باشند. فرض بر این گرفته می اتفاقاتی که در کالس درس رخ می
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قبالً دوره آزمایشی خود را پشت سر گذاشته در سطحی از کیفیت مشغول تدریس و ارائه فعالیت 

ای که توسط نظام  نهبندی ارزشیابی ساال باشد. رتبه بخش و یا حتی بهتر از آن می است که رضایت

ای با توجه به سه حوزه شواهد و  توان برای یک چنین معلمین حرفه شود را می آموزشی منتشر می

مدارك: عملکرد گذشته معلم، مشارکت معلم در امر نظارت و راهنمایی آموزشی و مشاهدات 

آمده چیزی  بخش اعالم نمود. در صورتی که شواهد و مدارك به دست غیررسمی خود مدیر، رضایت

جانبه منتقل کرد  توان بالفاصله به وضعیت حمایتی همه خالف این مطلب را نشان دهند، معلم را می

 شود. که در آنجا یک ارزشیابی جامع و کامل از عملکرد وی به انجام می

ی  جانبه مؤلفه نهایی چنین سیستم متفاوتی از نظارت و ارزشیابی معلم همانا مسیر حمایت همه

باشد.  تر از سطح موردنظر و یا حتی بدتر از آن می ها اندکی پایین علمینی است که عملکرد آنبرای م

های ضعیفی که در  همانا مدیر این اختیار و قدرت را دارد که معلمین خاصی را در نتیجه ارزشیابی

د. در جانبه قرار ده های همه ساله رخ داده در مسیر حمایت 3طی سال ارزشیابی و یا همان دوره 

صورتی که معلم بر این باور باشد که یک چنین قضاوتی غیرمنصفانه و نامناسب است، معموالً به وی 

شود که از مسؤول باالتر خویش در مدرسه تقاضای تجدیدنظر کند. در صورتی  این فرصت داده می

د پشتیبانی که ثابت شود نظر مدیر درست و مناسب است و رأی به نفع مدیر داده شود، آنگاه فرآین

 شود. های تکمیلی آغاز می جانبه و آموزش همه

معموالً جهت کمک کردن به معلم برای بهبود و رشد، گروهی از مدیران و معلمان مدرسه گرد هم 

به سطح عملکرد عالی و آیند. هدف از این فرآیند اخراج معلم نیست، در عوض بازگشت وی  می

باشد.  بازگرداندن معلم به چرخه نظام ارزشیابی و نظارت معلم میبخش و حتی بهتر از آن و  رضایت

اگر بهبود و پیشرفتی مشاهده نشود آن زمان است که تیم مدیریتی تصمیم خواهد گرفت که آیا نمره 

جانبه خود را ادامه بدهند.  بخش به آن معلم بدهند و یا فرآیند همیاری و پشتیبانی همه عدم رضایت

که حتی در الگوی مجزا و تفکیک شده که ارائه دادیم تنها تفاوت آشکار و شفاف توجه داشته باشید 

ای در اختیار داریم که عملکرد بسیار  دهد که ما معلمین حرفه بین نظارت و ارزشیابی هنگامی رخ می
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کارکردهای نظارت و ارزشیابی  2کار و یا معلمان تازه 1ای خوبی دارند. در خصوص معلمین حاشیه

یکدیگر مرتبط هستند. ما بر این اعتقادیم که پیوند موجود، ارتباط مناسب و صحیحی است  خیلی به

اند ظرفیت خود را برای عملکرد مناسب نشان دهند. ارزشیابی  تا زمانی که معلمین نام برده نتوانسته

گیرد امر بسیار مهمی است. به محض این که آنان نشان دادند که از ظرفیت الزم  که صورت می

 ای هر از چند وقت کفایت خواهد کرد. های رسمی دوره برخوردارند، آنگاه نظارت

در هر دو الگویی که برای جداسازی نظارت از ارزشیابی صورت گرفته تعهد بسیار نیرومندی هم 

خورد. از معلمان  نسبت به ارزشیابی معلم و هم نسبت به نظارت و راهنمایی معلم به چشم می

فرسا را پشت سر بگذارند. به محض  یک دوره ارزشیابی بسیار سنگین و طاقتشود که  خواسته می

تواند با در نظر گرفتن یک تعهد  این که این دوره آزمایشی سپری شد، آنگاه منطقه آموزشی می

مدت تمامی منابع الزم جهت اجرای مستقل و مؤثر ارزشیابی یک معلم و همچنین نظارت  طوالنی

 آموزشی را فراهم کند.

 

  نظام نظارت آموزشی و نظام ارزشیابی از اولويت بسیار بااليی براي منطقه آموزشی

 برخوردارند.

مدیریت و هدایت یک نظام نظارت و ارزشیابی معلم با کیفیت باال کار بسیار سخت و 

بایست در خدمت طراحی، اجرا، تثبیت و ارزشیابی آن  فرسایی است. منابع مالی و انسانی می طاقت

قرار گیرند. مدیران به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند. افراد دیگری از قبیل: معلمین، اعضای نظام 

فرسا  بایست درگیر این کار طاقت آموزان و اعضای جامعه نیز می هیأت مدیره مدرسه، والدین دانش

 شوند.
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2 . Novice Teacher 
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ای  ی فرآیند توسعهکنند، زیرا پیامدها اعضای هیأت مدیره مدرسه نقش بسیار ضروری را ایفا می

های جدیدی در آن منطقه باشند و همچنین اعالم نیازی برای منابعی  تواند به مفهوم اجرای سیاست می

بایست به امر نظارت و راهنمایی و ارزشیابی معلم تخصیص داده شود، باشد. حضور والدین و  که می

انونمند ساختن این فرآیند از دید تواند به ق همچنین دیگر اعضای ایفاکننده نقش در این فرآیند می

 جامعه و مردم به طور کلی کمک شایانی نماید.

یابی به پیامدهای موردنظر در خصوص بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری ایجاد احساس  برای دست

مالکیت معلم نسبت به نظام نظارت و ارزشیابی کامالً حیاتی است. هنگامی که معلمین به نظامی که 

دار کردن اهدافی که نظام  های دیگری را برای خدشه را است اعتقاد ندارند، ممکن است راهدر حال اج

های الزم را برای هماهنگی با قانون انجام  ها تمامی نقش هاست، بیابند. آن در تالش برای رسیدن به آن

ارکت در ها به دنبال مش کنند در مسیر حداقل مقاومت پیش بروند. آن دهند، و همچنین سعی می می

ها نیازمند است و خود این امر نیز به  روند که حداقل تالش و فعالیت آن هایی از این نظام می جنبه

شود. گرچه برخی معلمان ممکن است  ترین حد ممکن از توسعه و بهبود فرآیند موجب می پایین

نی هستند که اصوالً ای به پیشرفت و بهبود ندارد، اما دیگرا هایی بکنند چون خود عالقه چنین انتخاب

دهند و  آید و از خود مقاومت به خرج می ها رفتار شود خوششان نمی از این که مانند کودکان با آن

ای نظامی نقشی را بازی کنند که هدف  شود تا در تکامل و توسعه ها اعتماد نمی آید که به آن بدشان می

 هاست. اش توسعه و رشد خود آن اصلی

ه در خصوص مناطق آموزشی که درگیر فرآیند تکمیل و یا طراحی بر اساس تجربه کاری ک

های ارزشیابی و نظارت بودند ما شدیداً تحت تأثیر دو جنبه مشارکت معلمان در این فرآیندها  نظام

کنند اغلب به مراتب حتی  ای شرکت می های توسعه ایم. اول از همه معلمان که در کمیته قرار گرفته

ای که درگیر این کار هستند، نسبت به افزایش سطح  ی هیأت مدیره مدرسهبیش از مدیران و اعضا

دادند. دوم آن که تعداد قابل توجهی از  عملکرد معلمین از خود حساسیت و شور و اشتیاق نشان می

کنند که اتفاقاً در نهایت، نسبت به بازدیدهای سالی  معلمان الگوهای نظارتی برای رشد انتخاب می
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کرد.  داد، تالش و انرژی بیشتری را از معلم طلب می ر مدرسه جهت ارزشیابی انجام مییک بار که مدی

کردند چون واقعاً باور داشتند که  ها کار و زحمت بیشتری را انتخاب می در واقع به عبارت ساده آن

آموزانشان را  ها خواهد بود و سطح یادگیری برای دانش نتیجه این زحمت مضاعف بهبود و ترقی آن

 افزایش خواهد داد.

طراحی و تکامل یک نظام نظارت و ارزشیابی یک شاخص بسیار ضروری، برای این است که 

آیند. یک  های آن منطقه آموزشی به حساب می نشان دهد که این کارکردها جز باالترین اولویت

ستم و شاخص بسیار نیرومند دیگر توجهی است که توسط آن منطقه آموزشی نسبت به اجرای این سی

شود. اجرا کردن چنین نظامی خود  ارزشیابی مداوم و حفظ و نگهداری این سیستم نشان داده می

باشد.  اندرکاران، ذینفعان، مدیران و همچنین معلمین می ای تمامی دست اش بالندگی حرفه الزمه

شارکت در این های سیستم، به م بایست به تمامی عوامل و مکانیزم بنابراین بالندگی نیروی انسانی می

سیستم، استانداردها و معیارهای ارزشیابی معلم و غیره بپردازد. بالندگی نیروی انسانی الزم همچنین 

پژوهی نیز  گری همتا و اقدام به احتمال زیاد ممکن است برای عناصر خاصی از آن نظام مانند مربی

 موردنیاز باشند.

بایست  اندرکاران و ذینفعان می ای از دست یتهپس از به اجرا گذاشتن نظام نظارت و ارزشیابی کم

به طور منظم گرد هم آیند تا به پایش عملکرد این نظام و وضعیت اجرای آن بپردازند و مشکالت 

گوید که مدیران به شکل متفاوتی این نظام را به اجرا  احتمالی آن را برطرف کنند. تجربه به ما می

ک نوع آموزش دیده باشند. اگر اجرای این نظام تحت آورند. هرچند که همگی ممکن است ی درمی

ممکن است از اجرای این نظام مشکالت جدی به وجود آید که نظارت و پایش مداوم قرار نگیرد، 

ناشی از اجرای نابرابر و غیرمنصفانه آن باشد. درك و آگاهی از چنین مشکالتی در مراحل اولیه 

 ز مشکالت بسیار جدی بعدی را نیز بگیرد.توانند جلوی بسیاری ا اجرایی این کار می

ای، توجه به اثرات و پیامدهای آن نیز امری حیاتی  آمیز نظام ارزشیابی دوره پس از اجرای موفقیت

تواند کیفیت را به طور  نقص نیست. تنظیمات جزئی همیشه می است. هیچ نظامی کامل و بی
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مل این نظام و بهبود و تنظیم و چشمگیری بهبود بخشد. جهت ارزشیابی دقت عمل و ضریب ع

کم هر سه  اندرکاران دست ای از ذینفعان و دست هرچه بهتر کردن آن، توصیه ما این است که کمیته

هایی که در حال اجرا  کنندگان تشکیل شود. ارزشیابی ک بار جهت گرفتن بازخورد از شرکتسال ی

الذکر ارائه  یی را برای بهبود مداوم نظام فوقها کند، بلکه مدل باشد نه تنها به بهبود نظام کمک می می

 بایستی در تالش برای رسیدن به آن باشند. اندرکاران سیستم می دهد که تمامی دست می

هر چقدر که یک منطقه آموزشی کل فرآیند طراحی، اجرا، تثبیت و نگهداری مداوم نظام ارزشیابی 

آن منطقه آموزش نسبت به این  تر بگیرد، خود به شدت حاکی از تعهد و نظارت را جدی

 فرآیندهاست.

 

 كنند. هايی را براي نظارت آموزشی متمايز فراهم می مناطق آموزشی فرصت 

های تدریس کیفی توسط یک معلم همانا توانایی معلم در پاسخگویی به  ترین شاخص یکی از مهم

بندی  نیز در جمع آموزان در محیط کالس درس است. همان طوری که قبالً نیازهای متفاوت دانش

ها با یکدیگر  آموزان در بسیاری از جنبه باورهایمان به آن اشاره کردیم، معلمین نیز مانند دانش

هایی  های نظارت و ارزشیابی معلم قادر به تشخیص تفاوت متفاوتند. با تمام این اوصاف بیشتر نظام

اند، نسبت به  لمینی که رسمی نشدهکند، نیستند. معموالً مع که از سال سوم تدریس به بعد بروز می

معلمینی که در وضعیت رسمی و ثابت قرار دارند، باید با دید متفاوتی نگریسته شوند. همچنین از 

های نظارت و  ها برخورد شود. اما بیشتر نظام لحاظ نظارت و ارزشیابی نیز باید با دیده متفاوتی با آن

 دهند. رد توجه قرار میارزشیابی تمامی معلمین را به صورت یکسان مو

معنی است که داشتن  داشتن یک الگوی واحد نظارتی برای تمام معلمین باسابقه به همان مقدار بی

یک الگوی واحد تدریس برای تمام کودکان. عمق این فاجعه همانا ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای 

ای  ه جهت یک معلم حاشیهفردی معلم در قبال بسیاری از الگوهای نظارت و ارزشیابی است ک

کند که معلم هرچه بیشتر به حاشیه  و رفتارهایی کمک میچنین نظامی به مقررات اند.  طراحی شده
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ها ماهیتاً مدیرمحور، دستوری و اغلب بسیار ضعیف و ناتوانند.  رانده شود. در نتیجه تمامی این نظام

هایی  ها و بخشنامه از دستورالعملطراحی یک چنین سیستمی، درست به مانند آن است که سیستمی 

آموزان مدرسه باشد و آنگاه آن را  ترین دانش انگیزه ترین و بی را طراحی کنیم که متناسب نیازهای تنبل

گیر  محور و سخت های تنبیه و مجازات آموزان مدرسه تعمیم دهیم. در عین حالی که نظام به تمام دانش

روری باشد، اما بیشتر معلمان دقیقاً به چیزی غیر از تمام ای ض ممکن است برای برخی معلمین حاشیه

 این موارد نیاز دارند.

های مختلف را برای رشد  ای از گزینه های با کیفیت باال برای نظارت و ارزشیابی معلم گستره نظام

محور،  ای مشارکت های رشد حرفه و بالندگی معلم از قبیل نظارت کالس درس، مربیگری همتا، گروه

 شود. ها هم محدود نمی دهند. ولی به این پژوهی ارائه می ای خودراهبر و اقدام سعه حرفهتو

 

 ها مورد قضاوت قرار  كننده معیارهايی است كه عملكرد بر مبناي آن فرآيند ارزشیابی تعیین

 گیرد. می

اشاره شد، هر نظام ارزشیابی بر اساس چارچوب و ادراك صریح یا  قبالًهمان طور که در اوایل 

شود، بنا شده است. یکی از  بخش معلم تلقی می کلی در مورد این که چه چیزی عملکرد رضایت

کیفیت همانا وجود  معلم باکیفیت و بیهای ارزشیابی  های تفاوت قائل شدن بین نظام شاخص

بخش یک  کنند که عملکرد رضایت ریح است که توصیف میای از استانداردهای شفاف و ص مجموعه

گویند. هنگامی که تمامی  بخش یک معلم می معلم یعنی چه و به چه چیزی عملکرد رضایت

کنندگان در یک فرآیند ارزشیابی دارای درك جامع و عمیقی از معیارهای مربوط به تدریس  مشارکت

سر آن منطقه به احتمال بسیار زیاد با سطح حداقل آمیز باشند، آنگاه عملکرد تدریس در سرا موفقیت

های موردنیاز برابر شده و یا از آن نیز فراتر خواهد رفت. هنگامی که مدیران یا معلمان در  توانمندی

باشند، آنگاه این  بخش آگاه نیستند و دچار ابهام می خصوص استانداردهای مرتبط با عملکرد رضایت
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خواهند و بر اساس سالیق شخصی خود این امر  شد که هر طور که می امکان برای آنان فراهم خواهد

العاده باال در کیفیت  را تفسیر کنند. یک نتیجه ناشی از این وضعیت پرابهام و مغشوش، نوسانات فوق

 عملکرد تدریس در بین مدارس آن منطقه خواهد بود.

رها برای عملکرد تدریس، همین نتیجه فقدان صراحت و شفافیت در مورد استانداردها و معیا

سال یا حتی بیشتر  20بسیاری از موارد هولناك است که در آن معلمی که عملکردش به مدت 

یابد که عملکردش را متوسط یا حتی  بخش تشخیص داده شده ناگهان خود را در وضعیتی می رضایت

ا ارزشیاب جدیدی دهد که یک مدیر ی کنند. چنین وضعیتی هنگامی رخ می بخش اعالم می غیررضایت

دیدگاه متفاوتی از ارزشیاب قبلی نسبت به پدیده تدریس دارد. شود. ارزشیاب جدید  وارد صحنه می

گیرد و  اکنون نمره عدم قبولی می در نتیجه همان عملکرد آموزشی که قبالً نمره قابل قبولی گرفته هم

بخش  ماه دیگر نمره وی عدم رضایت افتد که مثالً در یک ماه نمره معلمی باال و در گاهاً اتفاق می

شود. پرواضح است که این وضعیت هم برای معلم و هم برای مدیر جدید غیرمنصفانه  اعالم می

 است.

تواند از منابع مختلفی جهت تدوین استاندارد و تعیین معیارها برای  یک منطقه آموزشی می

های تأیید  ها و فرمول رمتبخش آموزشی معلمان، کمک بگیرد. ف مشخص ساختن عملکرد رضایت

ها بسیار وسیع و فراگیرند  توانند در این راستا به کار آیند. هرچند اکثر آن شده توسط دولت اغلب می

های پیچیده و بسیار  ها ساخته نیست. نظام و کمک چندانی مثالً در یک منطقه آموزشی خاص از آن

باشند. توصیه ما این است که هر  س میتوسعه یافته دیگری جهت ارزشیابی وضعیت تدریس در دستر

منطقه آموزشی معیارها و استانداردهای خود را برای تدریس تدوین کند. ما در چندین منطقه 

زده  ایم و همیشه شگفت های نظارت و ارزشیابی معلم بوده آموزشی مختلف درگیر طراحی نظام

آیند که پاسخ سؤال تدریس خوب یعنی  بینیم معلمین و مدیران در تالش برمی شویم از این که می می

 کند. نظراتشان به یکدیگر شباهت پیدا می چه را فراهم کنند تا چه حد نقطه
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نویسی آن استانداردها و معیارها را  سازی و شفاف طراحی استانداردها و تدوین معیارها کار ساده

بایستی برای تمامی  می ها کند. آموزش منابع انسانی در حوزه ارزشیابی و سایر حوزه تکمیل نمی

اندرکار این فرصت را داشته باشد که  کنندگان فراهم شود به نحوی که هر فرد دست شرکت

سازی و رفع ابهام از برخی از جوانب آن سؤال  استانداردها و معیارها را درك کند و در جهت شفاف

نی چه قبل و چه بعد و چه بایست در همه مراحل توسعه نیروی انسا بپرسند. عالوه بر، ارزشیابان می

ها را به  بیاموزند چگونه معیارها را به همان صورت تفسیر کنند و آندر حال انجام مشارکت کنند تا 

صورت منسجم به اجرا درآورند. برخالف نظارت معلم که توسط یک رویکرد مستقل شخصی و 

ارزشیابان است. ی در میان اش انسجام و هماهنگ شود، ارزشیابی معلم الزمه سازی می خصوصی بهینه

های آموزشی خاصی باید فراهم شوند تا تمامی ارزشیابان بتوانند به درجه باالیی از روایی و  برنامه

ها دست یابند. پس از اجرای آموزش اولیه و اجرایی شدن نظام  پایایی در ارزشیابی عملکرد معلم

و چندباره روایی و پایایی برگزار شود.  بایست گاه به گاه جهت تأیید دوباره ارزشیابی جلساتی می

چنین جلساتی کمک خواهد کرد که از تحلیل رفتن ناظرین اجتناب شود. تحلیل رفتن ناظران 

ای است که در آن پژوهشگرانی که اصوالً جهت دستیابی به درجات بسیار باالیی از  پدیده

زنند، تحلیل  دست به ارزشیابی می اعتمادپذیری آموزش دیده بودند به تدریج هنگامی که خود مستقالً

 کند. روند و کیفیت کارشان به شدت افت می می

 

 گذارد جوّ سازمانی بر ارزشیابی و نظارت معلم تأثیر می. 

ی  های سازمانی مدرسه و منطقه ها در بافت دهند. آن نظارت و ارزشیابی معلم در خأل رخ نمی

دیگر اختالف بسیار زیادی  سازمانی مدارس، با هم افتد. بدون تردید جوّ و محیط آموزشی اتفاق می

 دارند و گاهاً حتی در یک منطقه آموزشی واحد مدارس ماهیتاً با یکدیگر بسیار متفاوتند.

شویم اغلب تفاوت بسیاری با مدارس دوره  جوّی که در مدارس ابتدایی کوچک با آن مواجه می

ساالر  ای که دارند، به میزان خاصی دیوان و اندازه متوسطه و باالتر دارد. مدارس بزرگتر به خاطر حجم
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تر و با وسواس بیشتری برای ارزشیابی و  هایی که بسیار خیرخواهانه و استانداردمدار هستند. سیستم

اند، در یک جوّ نامناسب سازمانی بدون تردید راه به جایی نخواهند برد و  نظارت معلم طراحی شده

ی که آکنده از عدم اطمینان، خصومت و بدگمانی باشد قطعاً محیط دچار اضمحالل خواهند شد. جوّ

 هایی نیست. مناسبی برای اجرای چنین نظام

همان طور که قبالً اشاره شد ارزشیابی نیازمند پذیرش کاری از جانب معلم است. چنانچه یک 

ر فرآیند رابطه مبتنی بر همکاری میان معلم و ارزشیاب برقرار نشود، یک جوّ و محیط منفی ب

شود. از طرف دیگر نظارت معلم با تأکیدی که بر اطمینان، مشارکت و  ارزشیابی کامالً مستولی می

دهی معلم دارد به شدت وابسته به محیط آن مدرسه خاص و منطقه آموزشی به طور  همکاری و جهت

 باشد. عام می

مسأله دارد که مناطق  آمیز داللت بر این اهمیت جوّ مدرسه برای نظارت و راهنمایی موفقیت

های پیچیده ارزشیابی و نظارت معلم آماده  بایستی خود را برای تدوین و طراحی نظام آموزشی می

کنند. هنگامی که شرایط محیطی کامالً باز و شفاف و آکنده از حس اعتماد متقابل باشد، آنگاه منطقه 

ریزی کند. هنگامی که  این نظام پایه تواند به پیش برود و یک گروه ذینفع را جهت تدوین آموزشی می

ترین راه این است که کار را با شیب مالیم آغاز  جوّ منطقه یا مدرسه بدبینانه و منفی است، عاقالنه

تر است.  ها مثبت های آموزشی خاصی را بیابد که شرایط آن کرد. منطقه ممکن است حتی گروه

یش و داوطلبانه، برگزار نمود. در طول زمان تعداد توان به صورت آزما فرآیندهای نظارتی را آنگاه می

های آزمایشی را نیز از طریق  توان به تدریج افزایش داد و موفقیت برنامه داوطلبین و مدارس را می

 های توسعه نیروی انسانی به نهادهای باالدستی منتقل کرد. فعالیت

حیط منفی و نامناسب بدون طراحی یک نظام نظارت و ارزشیابی معلم با کیفیت باال در یک م

تردید نیازمند بینش، صبر و حوصله، پایداری و پایمردی در کادر رهبری آن منطقه آموزشی است. 

هنگامی که رهبری یک منطقه آموزشی به طور مکرر تغییر کند یا ذینفعان آن منطقه آموزشی توان 

آن اغلب با سرعتی بیش از حد صبر و حوصله را از دست بدهند، آنگاه طراحی نظام و اجرایی کردن 
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شود. نتیجه معمول چنین وضعیتی ظهور نظامی است که نه تنها هیچ شانسی  الزم به پیش رانده می

برای موفق شدن در بهبود رشد معلمان ندارد، بلکه از امکان مناسبی برای تشدید جوّ خصومت و 

نیم که خود فرآیند طراحی، اجرا و بایست بر این نکته تکیه ک نگری برخوردار است. همچنین می منفی

 تواند شرایط و جوّ عمومی یک منطقه را بهبود بخشد. ارزیابی یک نظام نظارت و ارزشیابی معلم می

 

 آموزان است. هدف نظام نظارت و ارزشیابی افزايش يادگیري دانش 

دو هدف و  ای برخوردارند اما هیچ یک از این هرچند که نظارت و ارزشیابی معلم از اهمیت ویژه

مقصد نهایی ما نیستند. هر دوی این فرآیندها با هدف تقویت و گسترش سطح کیفیت یادگیری 

ی باورهایمان در طی این متن تصریح کردیم،  اند. همان طور که در مجموعه آموز طراحی شده دانش

شیابی معلم باید هدف و منظور اصلی هر نظام نظارت و ارز آموزان می بهبود و تقویت یادگیری دانش

 باشد.

شود، مخصوصاً به هنگامی که مشغول برگزاری  یکی از سؤاالتی که اغلب مکرراً از ما پرسیده می

هایی را که در  های آموزشی برای اعضای هیأت مدیره مدرسه هستیم، این است که آیا ایده کارگاه

موز تأثیر مثبت خواهد آ رابطه با نظارت و ارزشیابی معلم داریم بر وضعیت نمرات امتحانی دانش

ای دال بر این که  گوییم که هیچ مدرك و نشانه دهیم و می گذاشت یا خیر؟ همیشه صادقانه پاسخ می

آموزان نیز بهبود خواهند یافت در دست نداریم.  هایی، نمرات آزمون دانش با اجرایی کردن چنین نظام

آموزان کشیده شده  های دانش ت آزمونای که از یک نظام نظارت و ارزشیابی تا بهبود نمرا زنجیره

های معلم، انگیزه  گر زیادی از قبیل تالش باشد، بیش از حد طوالنی است. متغیرهای مداخله

ریزی درسی و غیره در این رابطه مؤثر هستند. نسبت دادن نتایج  آموزان و انطباق آزمون و برنامه دانش

 فرسا و بسیار دشواری است. ی جدید کار طاقتها به یک نظام نظارت و ارزشیاب اصالح شده آزمون

با تمام این اوصاف در طول کارهایی که در مدارس انجام دادیم موارد بسیار زیادی را مشاهده 

توانست به صورت مستند ضبط  آموز و عملکردش می کردیم که در آن بهبود فرآیند یادگیری دانش
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اهده گردید. یکی از نویسندگان همین کتاب شده و به فرآیند نظارت آموزشی نسبت داده شود، مش

درگیر طرح مربیگری همتا بود که بخشی از یک نظام نظارت مستقل مربوط به یک منطقه آموزشی را 

آن پروژه قادر بودند اسناد بسیار شفاف و روشنی را در خصوص ی  داد. دو استاد برجسته تشکیل می

آموزان به عنوان نتیجه مستقیم فرآیند مربیگری  آموزان یا مهارت نگارش دانش بهبود نگارش دانش

همتا ارائه بدهند. نویسنده دیگری درگیر پروژه مربیگری همتا بود آن هم در یک منطقه دیگر جایی 

آموزان هنگامی رخ داد که یک معلم محاسبات و ریاضی و یک معلم  که افزایش سطح یادگیری دانش

آموزان  ی پیشرفته درون سازمانی را برای دانش و دورهفیزیک دست به دست هم دادند تا یک رشته 

خود طراحی کنند. در مصاحبه با معلمان در خصوص نظارت بر معلم، موارد بسیار خوب و مستندی 

های نظارتی مستقل بود،  آنان که ناشی از فرصتآموزان و یادگیری  در مورد تغییر در نوع رفتار دانش

ها  ای نبود، آن م از موارد قبلی حاکی از نمرات تستی استاندارد شدهایم. هیچ کدا را ضبط و ثبت کرده

 آموزان نداشتند. ارتباط چندانی با مسأله آموزش و یادگیری دانش

بار نیز  آموز دارای یک جنبه بسیار تأسف با این حال تمامی موارد بهبود سطح یادگیری دانش

اند. ما بر  هن و خاطر خود معلم باقی ماندههستند. هیچ یک مستندسازی یا ضبط نشدند و تنها در ذ

دهی و ثبت تغییرات  این باوریم که تدوین، ایجاد و استقرار فرآیندهای وسیع و فراگیر برای گزارش

کند از  آموزان که در نتیجه اجرای نظارت و ارزشیابی متنوع بروز می در وضعیت یادگیری دانش

توان از طریق فرآیندهای  های پیشرفته را می اهمیت خاصی برخوردار هستند. وضعیت یادگیری

 رود، مشخص ساخت.  ها که جهت ارزشیابی دقت عمل سیستم به کار می گردآوری داده

آموزان چندین دلیل  هایی به منظور ثبت و مستندسازی پیشرفت یادگیری دانش برای طراحی رویه

ارایی کلی نظام در رسیدن به هدف هایی در واقع شاهد و ناظر ک بسیار مهم وجود دارد. چنین تالش

هایی را در اختیار معلمین و  های مستندسازی همچنین فرصت باشد. این گونه تالش اش می اصلی

ها را به  آموزان مطلع شوند، آن هایشان بر روی تک تک دانش گذارد تا هم از تأثیر فعالیت مدیران می

ها و چنین  در نهایت این که چنین تالش رسمیت بشناسند و همچنین موفقیت خود را جشن بگیرند.
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رویکردهایی اطالعات مستدل و مستند الزم را برای والدین، مسؤوالن اجتماعی و هیأت مدیره 

سازند تا از تأثیر مثبت و قطعی منابع انسانی و مالی که به امر نظارت و ارزشیابی  مدرسه فراهم می

 معلم تخصیص داده شده است، اطمینان حاصل کنند.

سفانه شاهد دو مثال عینی بودیم که چند نفر از اعضای جدید هیأت مدیره یک مدرسه و یک  متأ

اند یک نظام بسیار باکیفیت نظارت و ارزشیابی معلم را به کل از هم بپاشند و آن را  ناظر جدید توانسته

د و مستدل با شکست مواجه کنند. فقط به این خاطر که مدیران آن حوزه نتوانستند اطالعات مستن

آموزان را به دست بیاورند و یا از  الزم در رابطه با تأثیرات مثبت اجرایی کردن آن نظام بر روی دانش

های موردنیاز را گردآوری  آن آگاهی داشته باشند. بر این باوریم که اگر این دو منطقه آموزشی داده

های واقعاً کارآمد، نظارت و  ن نظامآوردند ای برداری الزم را به عمل می ها بهره کردند و از آن می

توانستند به بقای خویش ادامه دهند. فقط ناآگاهی مسؤوالن امر از تأثیر مثبت این  ارزشیابی حتماً می

 تراشی کنند.  ها مانع ها باعث شده که برای آن سیستم
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 هاي باكیفیت نظارت و ارزشیابی معلم معیارهاي نظام

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

گیرد  های معلم صورت می ها و شایستگی فرآیندهایی که برای قضاوت در خصوص صالحیت .1

)ارزشیابی( با فرآیندهایی که برای رشد و توسعه کارکنان آموزشی )نظارت و راهنمایی 

شوند، به وضوح متفاوت هستند. پس فرآیندهای ارزشیابی متفاوت  ه کار گرفته میآموزشی( ب

 از فرآیندهای نظارت هستند.

های هر منطقه آموزشی محسوب  هم نظارت آموزشی و هم ارزشیابی جز باالترین اولویت .2

 شوند. می

 د.آورن های الزم را برای اجرای نظارت آموزشی متفاوت فراهم می مناطق آموزشی فرصت .3

ها مورد قضاوت قرار  هایی را که عملکرد بر اساس آن فرآیند ارزشیابی معیارها و شاخص .4

 کند. گیرد را تعیین می می

 گذارد. شرایط و محیط سازمانی تأثیر جدی بر نظارت و ارزشیابی مؤثر می .5

 1آموزان است کل نظام نظارت و ارزشیابی هدفش بهبود و تقویت یادگیری دانش .6

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 

 

 

 

                                                 
 44-101. نوالن و هوور، نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم، )مترجم: دکتر عبدالهی(، ص  1



 
55 

 

 سومفصل 

 محور های اساسی نظارت کالس درس مفاهیم و مهارت

 2( و رابرت گلدهامر1973) 1فرآیندهای نظارت کالس درس اصوالً ریشه در آثار موریس کوگان

سال پیش به  40ها طی  ( در دانشگاه هاروارد دارد. اگرچه الگوهای اصلی نظارت بالینی آن1969)

ها برای تمامی ناظرانی که امروزه از  ی اصلی و چرخه بالینی آن طرق مختلف تکامل یافته، اما فلسفه

 ای ضروری باقی مانده است. کنند، همچنان به صورت مسأله های درس دیدن می کالس

آموزان به جای آن که رویکردی  ان و گلدهامر به منظور افزایش میزان یادگیری دانشکوگ

یا مشارکتی را برای نظارت برگزیدند. تفکر و  4اتخاذ کنند، رویکرد مبتنی بر همکاری 3مراتبی سلسله

ای قرار دارد که شامل آمادگی، کنفرانس قبل از  بررسی مستمر تدریس در مرکز این چرخه چندمرحله

 شود. ی تدریس، تحلیل اطالعات، گفتگو پس از مشاهده و ارزیابی کلی فرآیند می مشاهده، مشاهده

در سراسر این چرخه ناظران بهتر است که با معلمان رابطه مناسب و حمایتی داشته باشند. با 

های انفرادی و شناخت محیط منحصر به  های معلمان، استفاده از سبک شناخت و تقویت توانمندی

توانند این روابط را بهبود بخشند. وظیفه ناظر این است که از هر جا که معلم  رد تدریس، ناظران میف

 5گیری مبتنی بر اطالعات مشغول به کار است فعالیت خود را آغاز کند و همچنین از طریق تصمیم

ای  حرفهی اصلی آن است که اغلب معلمین دارای صالحیت  پیشرفت معلم را تسهیل نمایند. مفروضه

آموز خواهد داشت  کنند که تأثیر مثبتی بر یادگیری دانش های آموزشی را انتخاب می هستند و گزینه

آوری، تفسیر و کشف معانی  (. معلمان قدردان زحمات ناظر هستند، چرا که او در جمع2000)پاژاك، 

ابطه با روش تدریس خود ها قادرند در ر ها آن کند و با انجام این فعالیت ها کمک می ها به آن داده

                                                 
1 . Morrice Cogan 

2 . Robert Goldhammer 

3 . Hierarchical Approach 

4 . Collegial Approach 

5 . Data-Driven Decision-Making 



 
56 

 

تأثیرگذار باشد،  1یادگیری -ای اتخاذ کنند. برای آن که ناظر بتواند بر فرآیند یاددهی تصمیمات آگاهانه

ها را به کار ببندد. با  آگاهی داشته باشد و آن 2محور باید از هفت مهارت برجسته نظارت کالس درس

گردد. هفت مهارت اصلی نظارت کالس  تواند موجب پیشرفت معلم انجام چنین کاری ناظر می

 محور عبارتند از: درس

 اعتمادسازی و برقراری ارتباط مثبت 

 ها کشف نظام باورهای معلم و استفاده از آن 

 تشویق به تفکر و پژوهش مستمر در فرآیند تدریس 

 دار آوری اطالعات نظام جمع 

 ها تفسیر و استفاده از داده 

 برگزاری کنفرانس 

  در آن کار گروهی، همکاری و رشد مستمر ارزشمند باشد.ایجاد جوّی که 

 

 سؤاالت راهنما جهت تفکر قبل از مطالعه و تأکید بر نکات مهم

 اند. فهرستی از  ای شما مفید واقع شده های ناظرانی فکر کنید که در پیشرفت حرفه به ویژگی

 های مشترك این افراد را فراهم آورید. ها و مهارت ویژگی

  گر تدریستان سخن گفتید کی بود؟ چند لحظه به این  ی روشن که از فلسفهآخرین باری

دهند،  مسأله بیندیشید و سپس فهرستی از موارد اصلی که شالوده نظام اعتقادی شما را تشکیل می

 فراهم آورید.

                                                 
1 . Teaching-Learning Process 

2 . Classroom-Based Supervision 
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 های تدریس شما  طی مشاهدات کالس درس، ناظران چه اطالعاتی در رابطه با شیوه

کنید  آورید؟ فکر می ها به یاد می بندی نظارت آن ه نکاتی را در رابطه با جمعاند؟ چ آوری کرده جمع

 اند؟ اند؟ و کدام یک کمتر سودمند بوده کدام یک از موارد در بهبود شیوه تدریس شما مفید بوده

 داری  ای که شما در آن همچون سهام آل را بیان کنید. مدرسه های جوّ یک مدرسه ایده ویژگی

 کنید. نظارتی دارای مالکیت حقیقی است، احساس ارزشمندی می که در فرآیند

 

 اعتمادسازی و برقراری ارتباط مثبت

( 1996) 1ترین حکایات در خصوص مشاهده کالس درس، داستان آرث بالمبرگ یکی از محبوب

از  کرد. تدریس می 2های ارتباطی در زندگی سازمانی ای را در رابطه با شبکه باشد. او زمانی دوره می

ها، مدارس را مورد بررسی  ها به جای سازمان جویان او معلم بودند، آن آنجایی که بسیاری از دانش

 قرار دادند:

 - 3ساختارهای ارتباطی -های هشداردهنده  در همان جا بود که من مطالبی را در خصوص سیستم

ر اطالع دهند که مدیر و یا گرفتند تا به یکدیگ ها بهره می هایی که معلمان از آن یاد گرفتم. سیستم

باشند: اوّلین  های زیر می ها شامل فعالیت ناظران دیگر درون مدرسه در حال بازدید هستند. این سیستم

داد تا برای معلم  آموزان می شد یک مداد رنگی به یکی از دانش معلمی که از حضور ناظر خبردار می

شد  بود. این مداد از اتاقی به اتاق دیگر فرستاده میکالس بغلی ببرد. این یک نشانه از قبل تعیین شده 

زده کرد، شیوه  گشت. چیزی که مرا شگفت و خیلی زود تمام مدرسه از آنچه در جریان بود مطلع می

ها برای هشدار معلمین در رابطه با حضور بازدیدکننده  ها نبود، بلکه روشی بود که آن مورد استفاده آن

رسید که  کردم. به نظر می ه چقدر عجیب بود؛ یا شاید من این طور فکر میبردند. این شیو به کار می

                                                 
1 . Art Blumberg 

2 . Organizational Life 

3 . Communications Structures 
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دیدند که به یکدیگر هشدار دهند چون آن شخص نیز در این فرآیند  تعداد زیادی از معلمین الزم می

 کننده بود. کمک

همان گونه که در بخش یک گفتیم، زمانی که مدارس نتوانند نظارت و راهنمایی را از ارزشیابی 

شوند. یکی از مشکالت ناشی از این  تفکیک کنند، هیچ یک از این کارکردها به خوبی انجام نمی

 دهند. مسأله آن است که معلمان با بدگمانی و هراس به این نوع نظارت واکنش نشان می

زمانی که به اهمیت اعتماد در اجرای نظارت مؤثر کالس درس پی برده شد، بالمبرگ قسمت 

عمده تحقیقات خود را برای ایجاد اعتماد و ارتباط مثبت و یا روابط میان فردی در فعالیت نظارتی 

ناع توانند از ورود ناظران به کالس خود امت متمرکز ساخت. همان گونه که او گفته است، معلمان نمی

آگاه شوند. از این رو هر تغییری که در ها  توانند نگذارند که ناظرین از نظام اعتقادی آن ورزند، امّا می

(. از 1987محیط کالس و یا شیوه آموزشی رخ دهد، تحت کنترل قرار دارد )بالمبرگ و جوناس، 

در مفروضات و نگرش های آموزشی معلم بدون تغییر  آنجایی که تغییر بلندمدت در رفتارها یا شیوه

یابی به نظام اعتقادی معلمین و فرآیند  پذیر نیست، یکی از سؤاالت ناظران چگونگی راه آنان، امکان

باشد. از این رو اولین مرحله الگوی نظارتی کالس درس آن است که از طریق  تفکر آنان می

های آموزشی نظارتی ما  گاهاعتمادسازی و برقراری ارتباط مثبت یک حالت آمادگی ایجاد شود. در کار

آل را بیان کنند، ناظری که بتوانند به او  های یک ناظر ایده خواهیم که ویژگی پیوسته از معلمین می

آل را  ها ناظر ایده اطمینان کنند. معلمین در رابطه با روابط میان فردی همواره نتایج مشابهی گرفتند. آن

 کسی است که: آل اند. ناظر ایده به شرح زیر توصیف کرده

 .روحیه رازداری داشته باشد و به معلمان احساس آرامش دهد 

 های جدید معلم حمایت کند. فکر باشد و از ایده داوری نکند و روشن پیش 

 های نظارتی آگاه بوده و احترام  بخش باشد و از محتوی، دانش تعلیم و تربیت و مهارت اطمینان

 کند.ای حفظ  معلم را به عنوان یک فرد حرفه

 های مفید ارتباطی مثل گوش دادن فعال، حساسیت و تدبیر را به کار بندد. مهارت 
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 های  با الگوسازی یک نگرش مثبت، اشتیاق به تدریس و تفکر و تأمل در رفتارهای فردی نمونه

 خوبی ارائه دهد.

 طبعی داشته باشد. حس شوخ 

اساسی را در ایجاد اعتماد  معلم دو عامل -تحقیقات بالمبرگ در خصوص روابط نظارتی مدیر

احساس بودن با یکدیگر است.  -دهد. اولین عامل رویکرد مشارکتی حل مسأله مورد تأکید قرار می

را داشته باشند، هدفی مشترك را با « ها ما در مقابل آن»یعنی معلم و ناظر به جای آن که یک ذهنیت 

ها به  آموزان خواهد داشت. آن ادگیری دانشهم دنبال کنند که نتایج فعالیت مشترك تأثیر مثبتی بر ی

ها را با هم تبادل کنند و مسؤولیت را تقسیم  این مسأله پی بردند که به منظور نیل به اهداف باید ایده

های  کنند. نیازی نیست که عقاید یکدیگر را بپذیرند بلکه باید به حقوق یکدیگر به جهت داشتن ایده

امل که با مورد اول رابطه تنگاتنگی دارد، توانایی ناظر جهت ابراز مختلف احترام بگذارند. دومین ع

باشند.  دار در فرآیند نظارت و راهنمایی را دارا می این باور است که معلمان مهارت مشارکت معنی

ها در مقایسه با معلمین از اطالعات بیشتری برخوردار باشند. اما باید  ناظران باید در بسیاری از حوزه

های  ای بر این مسأله واقف باشند که معلمین هم دارای دانش و مهارت ن مربیان حرفهبه عنوا

آموزان پویای کالس و  ها و نیازهای یک گروه خاص از دانش تخصصی هستند. هیچ کس از توانمندی

ها در کالس درس آگاهی ندارد، مگر آن که روزانه با این کالس کار کرده باشد. ناظران  یا عالیق آن

 ها در این فرآیند مالکیت مشترکی را از خود نشان دهند. د با تأیید معلمان باصالحیت و تعهد به آنبای

برقراری ارتباط مثبت نیز در ایجاد آمادگی بسیار مهم است. ارتباطات شفاف با درك مشترك از 

تفاده قرار شود که شامل فرآیندهای مختلفی جهت نیل به این اهداف مورد اس فرآیند مشاهده آغاز می

 شود. کنند، می هایی که تمامی ذینفعان اهداف ایفا می گیرد و نقش می

ریزی شده  های برنامه شود، از طریق یک سلسله فعالیت این نوع درك مشترك به آسانی ایجاد نمی

توان به این مهم دست یافت. برای مثال در آغاز چرخه نظارت شخص ناظر باید زمانی را صرف  می

شود که از معلم و  هایی می مراحل فرآیند و نقش فرآیند برای معلم کند که شامل اهداف وتوضیح این 
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توانند با هر یک از معلمان به صورت فردی و یا در  رود. ناظران می ها می شخص ناظر انتظار ایفای آن

 قالب گروهی مالقات کنند.

ره مرکزی باید مفهوم و اهداف شود. مدیریت ادا آل ارتباط از سطح ناحیه آغاز می به طور ایده

نظارت و ارزشیابی را روشن سازد. مدیران باید این فلسفه را در گفتار و عمل به کار بندند. اگر 

 -معلمان دریابند و اعتقاد پیدا کنند که مشاهده برای نظارت با مشاهده برای ارزشیابی متفاوت است 

آموزان را بهبود بخشند،  ای و یادگیری دانش د حرفهها ابزارهایی از کار گروهی هستند تا رش این که آن

 شوند. ی بالمبرگ که در قبل گفته شد، متوسل نمی دیگر به ابزار هشداردهنده

داوری نکردن او و گوش  به کار معلم، پیشدر سطح فردی برقراری ارتباط مثبت شامل توجه ناظر 

دهد و ناظران و معلمان  به تدریج رخ میشود. برقراری ارتباط مثبت به مرور زمان و  دادن فعال می

شناسند. ناظران باید رویکردی مشارکتی داشته باشند. بدون اعتماد و احترام  همدیگر را به خوبی می

طلبند. جهت حل  دوجانبه، معلمین در هنگام ایجاد مشکل در کالس درس به ندرت از مدیر کمک می

آموزان بیشتر  ا برای خود و هم برای دانشکنند و حتی مشکل ر مشکل با مدیران همکاری نمی

 کنند. می

 ها کشف نظام باورهای معلم و استفاده از آن

گیری از نظام اعتقادی معلم، کشف نظام  روش سودمند دیگری در ایجاد آمادگی برای بهره 

ای باورهای آنان است. از آنجایی که فلسفه معلم در رابطه با فرآیند یاددهی و یادگیری بر رفتاره

اری خواهد داشت. کالس او تأثیر زیادی دارد، فرآیند نظارتی در صورت واضح بودن باورها، اثر بسی

اشاره شد، زمانی که معلمان در رابطه با دالیل اصلی تغییر رفتارشان، تفکر و تأمل کنند، همان گونه که 

 احتمال تغییر رفتارشان بیشتر خواهد بود.

کند. نظام باورهای معلم  شود که رفتار معلم را هدایت می ایدی میها و عق نظام باورها شامل ارزش

ریزی درسی، انتظارات فردی و گروهی  هایی در رابطه با اهداف آموزش و پرورش، برنامه شامل نظریه



 
61 

 

آموزان  هایی در خصوص عواملی که بر یادگیری دانش های برتر تربیتی و نظریه آموزان، روش از دانش

گیرد  ی کالسی نشأت می ین نظام از سابقه فردی، تحصیالت رسمی و تجربهتأثیرگذار است. ا

 (.1998)سرجیوانی و استارات، 

یابد، قادر خواهد بود آنچه را که در کالس درس روی  زمانی که ناظر از باورهای معلم آگاهی می

 نند.توانند با هم کار ک دهد از دید معلم نگاه کند. بنابراین معلم و ناظر بهتر می می

هایی برای گشودن به نظام اعتقادی معلم و  در قسمت گذشته در خصوص اعتمادسازی راه

توانند با گفتگو در رابطه با شیوه تدریس، معلمان را  فرآیندهای فکری او شرح دادیم. ناظران می

ترغیب کنند تا در رابطه با نظام اعتقادی خود سخن بگویند. این باور ممکن است منشأ احتمالی 

 گفتگو و تفکر باشد.

عالوه بر نظام اعتقادات، معلم دارای یک باور عملی است که به معنای رفتارهای مشهود تدریس و 

باشد. با صحبت در مورد باورها و مقایسه آن با باورهای  ها می آموزان بر اساس داده تعامالت با دانش

دو نظام باوری پی ببرند. اگر معلم به یک  توانند به میزان هماهنگی این مورد استفاده، ناظر و معلم می

باور اعتقاد داشته باشد و از طریق فرآیند نظارت به آن پی برده شود، که نظام باوری معلم با نظام 

باوری ناظر تفاوت چشمگیری دارد، این فعالیت بسیار سودمند خواهد بود. سپس مسیر برای 

 شود. قاید فردی و عملکرد او هموار میشناخت ناهماهنگی معلم بین عناهماهنگی شناختی: 

برای مثال معلمی که در سطح متوسطه در حال تدریس زبان انگلیسی است، ممکن است معتقد به 

آموزان فعاالنه در تفکر و مباحثه در مورد محتوا نقش  آموزمحور باشد که در آن دانش یک کالس دانش

که میزان صحبت معلمان بیش از سهم  دارند. در هر حال این اطالعات ممکن است مشخص سازد

آموزان ممکن است تفکر  های دانش آموزان در بحث است. سؤاالت ثبت شده معلم و پاسخ دانش

آل و واقعیت  ای کلی بین هدف ایده مطلوب را در بر نداشته باشد. در این صورت معلم با مقایسه

ه طور آگاهانه اهدافی را مانند پرسش شوند. خوشبختانه به منظور رفع این اختالف معلم ب مواجه می

آموزان با یکدیگر  سؤاالت مختلف و جلوگیری از توضیحات غیرضروری که مانع از تعامالت دانش
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شود، مشخص سازد. از سویی دیگر شناخت معلم مبنی بر آن که نظام باوری مورد حمایت با نظام  می

 ندی از تصریح و تقویت روش کارآمد باشد.باوری مورد استفاده تطابق دارد، ممکن است شیوه قدرتم

سازی نظام باورها ممکن است مزایای دیگری را برای معلم و ناظر به همراه داشته باشد.  شفاف

بدون بررسی مفروضات اصلی باورها، معلمان امید چندانی به تغییر در نگرش یا عملکرد تدریس 

که باورهای شخصی را با باورهای مدرسه ندارند. به عالوه ناظر ممکن است معلم را ترغیب کند 

های موجود میان این دو به عنوان نقطه شروع برای تفکر و تأمل عمل  مقایسه نماید. بررسی تفاوت

های آموزشی و عملکرد  گردد تا شایستگی کند و موجب ایجاد هدفی واحد و تعهدی مشترك می می

باور قدیمی یادگیری استفاده کند، اما نقش فعال ای را بهبود ببخشد. برای مثال اگر معلم از یک  حرفه

 آورد. آموزان را در بررسی محتوا ارزشمند بشمارد، این باور فرصت بررسی اختالف را فراهم می دانش

نظام باورهای معلم ممکن است از طریق شرکت در جلسات گروهی کوچک که دارای یک رهبر 

کنند،  ی نظارت تک به تک کار می های دوتایی که معلم و ناظر در ابتدای چرخه باشند و یا در گروه می

 (. 1998مشخص گردد )سرجیوانی و استارات، 

 تشویق به تفکر و پژوهش مستمر در فرآیند تدریس

از آمادگی از طریق اعتمادسازی، تسهیل ارتباطات، درك فرآیند نظارت و مشخص ساختن پس 

های تفکر و پژوهش که قسمت  نظام باورهای معلم، ناظر و معلم آمادگی آن را دارند که بر مهارت

دهند، تمرکز کنند. در باور نظارتی، گفتیم که تدریس در حقیقت  اصلی چرخه نظارت را تشکیل می

پیچیده، چندجانبه و فرآیند حل مسأله است. تنها تعداد خیلی کمی از ناظران به اهمیت تفکر  فعالیتی

ای یک  در تدریس و پژوهش و یا سؤال کردن در مورد عمل به عنوان عناصر دایمی مسؤولیت حرفه

تا حدودی دشوار است. پیشنهاد  1معلم، مخالفند. در هر حال درك مشترك مفهوم کارگزار فکور

                                                 
1 . Reflective Practitioner 
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گرا و هدفمند نیم  ( در رابطه با تفکر معلم به عنوان فعالیتی عمل1933) 1ی دیویی ود به اندیشهش می

 های مشکالت کالس درس را بررسی کنید. حل ها و راه نگاهی داشته باشید و سپس پاسخ

سازد تا  تحقیق در مورد عمل خود برای تدریس خردمندانه امری حیاتی است، زیرا ما را مجبور می

سؤال ببریم. همان طور که  آموز زیر ها و رفتارهای تدریس خود را با توجه به یادگیری دانشباور

کند، در حقیقت عمل خود را نیز  بندی و اصالح می معلم سؤاالت ضروری کالس درس را چارچوب

شود که فرد  دارد که سؤاالت واضح و درست موجب می ( بیان می1988) 2کند. اسکون بررسی می

 (.23هایی برای این وضع باشد ) حل داند و در جستجوی راه نمی بفهمد که

در هر حال اگر آگاهی بیشتر از فعالیت روزانه از طریق تجربه حاصلی نداشته باشد، تفکر و 

یا  3بررسی در رابطه با تدریس ارزش چندانی نخواهد داشت. ترکیبی از فعالیت و تجربه، امر تجربی

 (.1970 ،4شود )فریره کنش نامیده می

تواند یک معلم را از تفکر در مورد  چهار سؤال ساده خودآزمایی که به شرح زیر آمده است، می

 (:1989، 5عمل )امر تجربی( کمک نماید )اسمیت

 (، چه کار کنم؟6. )توصیف1

آوری شده طی مشاهده  ها، اطالعات جمع تواند از طریق مطالبی همچون یادداشت توصیف می

 آموزان و غیره به دست آید. یویی مربوط به تدریس، بررسی کارهای دانشکالس، نوارهای وید

 (، این به چه معنی است؟7بخشی . )آگاهی2

                                                 
1 . Dewey 

2 . Schon 

3 . Praxis 

4 . Feire 

5 . Smyth 

6 . Describe 

7 . Inform 
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ها و رفتارهای واقعی تدریس خود  ی باورهای شخص با فعالیت تواند شامل مقایسه یافتن معنی می

آموزان  یادگیری دانش ها و تجزیه و تحلیل کاربرد این الگوها برای و یا شناسایی الگوهای داده

 شود. می

 (، چگونه با موقعیتی مشابه برخورد کنم؟1. )مواجه شدن3

 توانم به روش متفاوتی عمل کنم؟  (، چطور می2. )بازسازی4

های مختلفی از تفکر معلم وجود دارد )کلیفت، ویل، هالند، جانسون و  بندی عالوه بر این، طبقه

 (:1995، 3مک کارتی

  خودتحلیل فنی اعمال 

شود )مانند آیا من  عمل در پرتو بهترین تمرین و تحقیق در زمینه تدریس مؤثر تجزیه و تحلیل می

 یک شروع خوب و هماهنگ برای معرفی درسم و یک خاتمه مؤثر برای مرور کردن نتیجه دارم؟(

 ای به عنوان یک مربی تحلیل شخصی از رشد حرفه 

کند )مانند  ، همکاران، مدیران و والدین تمرکز میآموزان تحلیل رشد بر روابط متقابل با دانش

توانم آن چیزی را که باور دارم به عنوان  توانم به عنوان یک معلم رهبر مؤثر باشم؟ آیا می چطور می

 کنم؟(. شان کمک می الگو قرار دهم؟ آیا واقعاً به همکارانم در بهبود تدریس

 ها  های آموزشی تجزیه و تحلیل ارزش های ضمنی و آشکار در فعالیت تحلیل انتقادی ارزش

های معین و روتین وجود دارد و این که  کنند که چرا نرم این بینش و بصیرت را ایجاد می

های  گذارند؟ )مانند واقعاً چه احساسی در مورد سیاست ها تأثیر می ها بر بچه چگونه آن

س برای خواندن، زبان و ریاضی در مدارس راهنمایی دارم؟ آیا این شیوه برای بندی متجان گروه

های همگن باشند؟ مزایا  آموزان بهتر نیست که در تمام موضوعات درسی به صورت گروه دانش

 های ناتوان چیست؟(. های متجانس برای یادگیری بچه و معایب گروه

                                                 
1 . Conform 

2 . Reconstruct 

3 . Clift, Veal, Holland, Johnson & McCarthy 
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 تحلیل گروهی 

علم به عنوان یک شخص و به عنوان عضوی از گروه های یک م العمل عکسدر تحلیل گروهی 

های نامتجانس و قابل انعطاف که همه رنج سنی در  گیرد )مانند آیا واقعاً به گروه مورد بررسی قرار می

ای مبتنی بر همکاری را برای  مند هستیم؟ شاید بتوانیم یک گروه رشد حرفه ها وجود دارد، عالقه آن

ها همچنین در مورد  مدرسه ابتدایی شکل دهیم(. عالوه بر این، معلمتحقیق در پروژه آزمایشی در 

کنند. برای  ها در ارتباط است، تفکر می های روزانه آن هایی که به طور مستقیم با مسؤولیت فعالیت

آموزانم را  توانم عالقه دانش کشف چنین رفتارهایی سؤاالتی وجود دارد که عبارتند از: من چطور می

ها در آن بخش هماهنگ کنم؟ مخصوصاً وقتی که خودم به عنوان یک معلم در  سی آنبا برنامه در

انگیزه هستم؟ یا چقدر از وقت من باید برای یک موضوع خاص و  بعضی موضوعات درسی بی

آموزانم مفاهیم ضروری را خیلی  رو شدن با آن موضوع به طور عمیق صرف کنم تا این که دانش روبه

 خوب درك کنند؟

هایی  برانگیز باید بخشی از همه جلسات قبل یا بعد از مشاهده باشند. نمونه ونه سؤاالت تأملاین گ

از سؤاالتی که ممکن است یک ناظر در خالل جلسه برای به تفکر و پژوهش واداشتن یک معلم 

. این سؤاالت همچنین ممکن است باعث به وجود ، در صفحه بعد ذکر شده اندباتجربه استفاده کند

های کوچک در مورد سطح کالس، گروه درسی یا ساختار جلسات در سطح  ن یک گفتگوی گروهآمد

 مدرسه شود.

ترکیب نیرومند تحقیق  توجه داشته باشید که مدیریت و کنترل تفکر و تحقیق ذاتاً با معلم است.

هایی که بر اساس  هدفمند یا تولید دانش در مورد تدریس خود از طریق مطرح کردن سؤال و فعالیت

ای تبدیل شود، به پیشرفت  شود معلم به یک خود راهبر حرفه تحقیقات و آزمایشاتی که باعث می

 کند. خودش کمک می

هستیم که فرآیند تفکر باید همیشه در حرفه به هر حال ما به عنوان نویسندگان در این اندیشه 

های مختلف فعالیت  ترین سؤاالت تمرکز کند از جمله: جنبه ترین و مهم معلمی باشد و روی اصلی
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آموزانم را بهتر برآورده  توانم نیازهای دانش آموزانم چه تأثیری دارد؟ چطور می تدریس من بر دانش

آموزان  ودمندترین تفکر معلم در تأثیر بالقوه آن بر دانشگوید س ( می1990کنم؟ همان طور که بارث )

 وابسته است:

ها، اعتماد به نفس و یا  آموزان از حیث توسعه مهارت تأثیرگذارترین چیز در مدرسه برای دانش

ای  کنم مسأله مهم رشد حرفه ای معلمان است. احساس می رفتارهای کالسی رشد شخصی و حرفه

ی مشاهده کردن و تحلیل پیامدهای رفتارهای مختلف تدریس و مواد سازی برا ها، ظرفیت معلم

 (.49گیرد )ص  آموزانم و یادگیری مداوم از اصالحات تدریس را در بر می آموزشی بر دانش

مستمر معلم را  1خالصه این که نقش ناظر خدمت کردن به عنوان یک راهنماست که خودبهبودی

کند. همان طور که گارمن  و رفتارهای مشهود، تسهیل میدهی مجدد مفروضات اساسی  از طریق شکل

شود و این  او منجر می 2نویسد: تفکر و تحقیق مداوم معلم در مورد تدریس به خودفهمی ( می1986)

 موضوع واقعاً قلب نظارت بالینی است 

 

 برانگیز براي راهنمايی تحقیق در عمل يک معلم باتجربه سؤاالت تفكر

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 های خودم استفاده کنم؟ تمایل دارم در کدام قسمت از تدریسم از دانسته .1

آموزانی که  توانم یک مثال دقیق از این که چطور من تدریس را برای سازگاری دانش آیا می .2

 تفاوتی دارند، مجزا کنم؟های یادگیری م های فردی و روش تفاوت

های سریعی برای حل مشکالت مدیریت کالس به کار ببندم و  حل توانم راه تا چه اندازه می .3

 آموزانم را کشف کنم؟ دالیل مهم رفتارهای دانش

 گیرند؟ آموزان من خود را به عنوان قسمتی از جامعه یادگیرنده در نظر می آیا دانش .4

                                                 
1 . Self-Improvement 

2 . Self-Understanding 
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 ای خود در یک پایه، درس یا مدرسه غلبه کنم؟ نزوای حرفهتوانم کاری کنم تا بر ا چطور می .5

 آموزان الگو قرار دهم؟ العمر را برای دانش توانم اهمیت یادگیری مادام هایی می در چه روش .6

را در معرفی یک روش « گذرند ها نیز می این»توانم این باور بدبینی، که  تا چه اندازه می .7

 آموزشی، رد کنم؟آموزشی جدید از طریق یک برنامه 

هنگام باشد تا  ها به توانم فرصتی ایجاد کنم تا همیشه تحقیقات من با بهترین روش چطور می .8

 آموزان گردد؟ موجب بهبود یادگیری دانش

آموزانم  چطور اطالعات یا وقایع عینی را کنار هم به عنوان مقدمات جدید در یادگیری دانش .9

 آوری کنم؟ جمع

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 دار آوری اطالعات نظام جمع

آوری اطالعات و  هایی که ناظران به طور منظم با جمع در این قسمت و دو قسمت بعدی روش

مشاهده شود. در طول  کنند، ارایه می تفسیر آنان، تفکر و تحقیق مستمر در تدریس را تشویق می

کند. اگرچه ممکن است  آوری می جمعتدریس، ناظر یا مربی اطالعات توصیفی و بدون داوری را 

ها باشد، میزان سرعت و پیچیدگی  افتد متعلق به خود معلم حس کلی آنچه که در طول درس اتفاق می

خودشان و ها به طور مکرر از بعضی از رفتارهای تدریس  کند که معلم تعامالت کالس درس بیان می

آموزان ناآگاه هستند. تحلیل اطالعات عینی با همکاری یک ناظر یا مربی  های دانش رفتارها و واکنش

 کند تا به رفتارهای خودشان بیشتر فکر کنند. به معلمان کمک می

کنند، مسؤولیت ناظر این  از آنجایی که معلمین بیشتر اوقات در کالس درس به تنهایی کار می

ها برای معلم این است که  ها کمک کند تا خود راهبر شوند. یکی از بزرگترین آسیب آناست که به 

های شخصی در مورد آنچه  تجربه تمایل به نشستن در عقب کالس داشته باشد و قضاوت یک ناظر بی

های پایانی که نیاز کمی به تفکر معلم دارند، باید  افتد را ثبت کند. قضاوت در درس کالس اتفاق می
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توانند به طور خودکار  های ثبت شده می ه خودراهبری معلم منجر شوند. عالوه بر این، قضاوتب

موجب شود که معلم حالت دفاعی به خود بگیرد. بنابراین همه اعتمادی که در مرحله آمادگی چرخه 

 شود. نظارت ایجاد شده بود، نابود می

ها عباراتی هستند که  باشید. قضاوت توجه داشته 3و مشاهده 2، استنباط1به تفاوت بین قضاوت

کنند.  شود را بیان می کننده در مورد کیفیت یا اثربخشی آنچه مشاهده می عقیده و نظر مشاهده

ها عباراتی هستند در مورد این که شخص دیگری بر اساس رفتارهای قابل مشاهده، به چه  استنباط

ثال، من فهمیدم که او خسته بود و دائم به زند )م کند یا چه احساسی دارد را حدس می چیزی فکر می

کرد(. مشاهدات عباراتی هستند که وقایعی که اتفاق افتاده است و قابل دیدن و  بیرون پنجره نگاه می

آموزان در خالل درس سه بار دستش را بلند  کنند )مثال یکی از دانش شنیدن هستند را توصیف می

 کرد(.

ها خود را این گونه  شود که معلم به طور خودکار باعث میتواند  در مثال اول قضاوت ناظر می

ها از  شود که معلم توجیه کنند که ناظر با غرض و سوگیری این قضاوت را کرده است. این موجب می

های خودشان محروم شوند. چنانچه اطالعات دقیق بر اساس مشاهدات به  فرصت شکل دادن قضاوت

 ل نخواهند داشت. ها در تفکر کردن مشک دست آید، معلم

 ها آوری داده ابزارهای جمع

های  ها و قضاوت توان به روشنی بین مشاهدات بر اساس اطالعات، استنباط با کمک ابزارها می

آوری اطالعات  های خاص جمع شخصی فرق قایل شد. بر این اساس، ناظران آماده هستند که روش

آوری  (، سه نوع از فنون جمع1997را در طول مشاهدات معلمان کشف کنند. اچسون وگال )

مانند ثبت  1و ابزارهای نمودار دیداری 5گزینی ، کالم4کند: فنون مشاهده جامع اطالعات را توصیف می

                                                 
1 . Judgment 

2 . Inference 

3 . Obsevation 

4 . Wide-lens (Global) techniques 

5 . Selective verbatim 
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. هر فنی نقاط قوت و ضعف خاص خود را (SCORE) 2مشاهدات محل استقرار در کالس درس

حور و جعبه ابزار برای عمل کردن ها با هم یک نقطه شروع قوی را برای نظارت اطالعات م دارد. آن

 کنند. ناظر یا مربی را فراهم می

آوری اطالعات یک تصویر کلی یا جامع از کل درس ثبت  این روش جمع فنون مشاهده جامع:

کند. هنگامی که معلم و ناظر هیچ  های آموزشی فراهم می انداز کلی از همه پدیده کند، یک چشم می

کجاست، این تکنیک اغلب مواقع یک نقطه دانند نقطه شروع و تمرکز در فرآیند مشاهده  کدام نمی

آوری شده، معلم بهتر قادر به تشخیص  کند. بعد از بررسی اطالعات جمع یشروع خوبی را فراهم م

 آموزان خواهد بود. های اجرای درس یا تأثیرش بر یادگیری دانش سؤاالت خاص و یا نگرانی

ها ناظر را در کنترل  گردد، به هر حال آن ها برمی آن 3نقطه قوت فنون مشاهده جامع، به جامعیت

، ناظر حق انتخاب که چه چیزهایی را ثبت 4آوری چنین دادهای بازپاسخ جمعکنند. در  کردن کمک می

 کند یا ثبت نکند، دارد.

و تحلیل  6نگاری ، واقعه5ها در روش مشاهده جامع: ثبت کردن آوری داده ترین فنون جمع رایج

ربه تواند با توجه به سطح تج باشند. )گرچه تحلیل یک نوار ویدیویی از تدریس می می 7ویدیویی

تواند به راهنمای معلمان قبل از  آموزنده باشد، ما دریافتیم که تحلیل نوارهای ویدیویی به ویژه می

 خدمت کمک نماید.

 1980( در دهه 1983هانتر )« 8هفت عنصر ضروری در تدریس»ثبت کردن در ارتباط با نهضت 

ها را که در  د( و زمان آنمشهور است. این فن، تعامالت کالمی )لغت به لغت تا جایی که ممکن باش

 شوند. آموزان ثبت می های معلم و دانش کند. حرف افتد، ثبت می محیط یک درس مخصوص اتفاق می

1 . Visual diagramming instruments 

2 . Seating Chart Observational Recording (SCORE) 

3 . Comprehensiveness 

4 . Open-ended data 

5 . Script Taping 

6 . Anecdotal Notes 

7 . Videotape Analyses 

8 . Essential Elements of Iistruction 
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نویسی را تمرین کند. ناظران باتجربه و  ها مستلزم این است که ناظر، نظامی از خالصه ثبت داده

ندبعدی درس را یادداشت و ضبط های پیچیده و چ توانند جنبه دیده در زمینه ثبت کردن می آموزش

ها در ثبت کردن کامالً  کننده بعضی از مشاهدهکنند. حائز اهمیت است که توجه داشته باشید، اگرچه 

کنند که این فرآیند برای دیگران سخت و  سازی را خود ابداع می ها نظام خالصه ماهر هستند، اما آن

 وپاگیر است. دست

شناس یک مطالعه  ثبت کردن است. همان طوری که یک مردمنوعی  نگاری یا ثبت وقایع واقعه

نگاری نیز شامل توصیفات مختصر و بدون ارزشیابی از  های واقعه دهد، یادداشت کیفی را انجام می

باشد، فن  نگاری از نظر تمرکز، دقیق می شود. اگرچه فن واقعه دهد، می آنچه در کالس رخ می

های کالس درس،  فتارهای معلم راهبردهای آموزشی یا فعالیتانداز ر توانند چشم مشاهدات جامع می

افتد، و یا شاید کارهای یک  آموز در کل کالس اتفاق می و تمام فعل و انفعاالت بین معلم و دانش

 آموز را تعدیل یا کوتاه کند. گروه کوچک و حتی یک دانش

نگاری، کنترل آنچه که  قعهدر فن ثبت کردن یا فن وامهم است که توجه مضاعفی داشته باشیم که 

کند، اما  شود با ناظر است. به عبارت دیگر اگرچه ناظر اطالعات توصیفی واقعی را ثبت می ثبت می

قضاوت اولین چیزی است که در مورد اعمال و رفتارهایی که به اندازه کافی برای ثبت کردن مهم 

گونگی قضاوت انجام شده از طرف گیرد. چ شوند، صورت می هایی که نادیده گرفته می هستند و آن

 آوری اطالعات مؤثر است. معلم و هدف کنترل معلم بر نوع جمع

دهد، اما این فن یک  فن مشاهده جامع یک تصویر کلی از کالس درس ارایه می گزينی: فن كالم

ار گزینی به عنوان یک ابز تمرکز کوتاه و دقیق یا نگاه سریع به ارتباطات کالس درس دارد. فن کالم

کند که تدریس و تأثیر تدریس را بر یادگیری  کننده اطالعات برای معلم موقعیتی را فراهم می ثبت

آموزان، بهبود  آموزان یا در بین دانش آموزان از طریق تحلیل دقیق الگوهای ارتباطی با دانش دانش

 (.1997بخشد )اچسون وگال، 
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شود، که وابسته به موضوع یا  مشاهده بیان میی هر آنچه که در خالل  این فن به ثبت کلمه به کلمه

پردازد. در این میان اطالعات  اند، می سؤال خاصی است که ناظر و معلم آن را مورد توجه قرار داده

کنند، عبارتند از: سؤاالت معلم، بازخورد معلم بعد از  ها تمرکز می خاصی که ناظر و معلم بر روی آن

های مختلف در یک درس، و  معلم، گفتگوهای معلم بین فعالیت های آموزان، راهنمایی پاسخ دانش

آموزان )یا عدم  مدیریت کالس یا موارد انضباطی. اگر مشاهده فقط برای شواهد یادگیری دانش

های آنان به سؤاالت  آموزان، جواب توانند از طریق سؤاالت دانش ها می اند، داده یادگیری( طراحی شده

آوری شوند. بسته به سطح مهارت و سطح آرامش ناظر،  زان با یکدیگر، جمعآمو معلم، یا تعامل دانش

 های خود، به ضبط صدا بپردازد. تواند برای تکمیل یادداشت ناظر می

ها از این هراس دارند، که چنانچه ناظر و معلم  بعضی از ناظران با این فن مخالف هستند. زیرا آن

ی تبادل کالمی تمرکز  کنند، ممکن است معلم روی جنبه وسیله مورد استفاده خود را از قبل تعیین

کننده این  کند و ناظر ثبت یا ضبط کند. اگرچه این ترس ممکن است با دلیل باشد اما یک امتیاز جبران

ی کالمی جلوتر از تفکرات معلم و احتماالً یک مدت طوالنی بعد از مشاهده باقی  است که جنبه

 ماند. می

تواند تغییر کند مگر آن که به مرحله آگاهی برسد،  سنده معتقدیم که رفتار نمیچون ما به عنوان نوی

 گیریم. تواند اولین گام قدرتمند در خلق تغییر باشد در نظر می ما این فن را که می

تواند اطالعات جزئی تک تک  این ابزار می :(SCORE)ثبت مشاهدات محل استقرار در كالس 

را فراهم کند. برخالف آموزان( یا کل کالس  مالت کالمی یا برخورد دانشآموزان )مثل انواع تعا دانش

تری از اطالعات را  گزینی، این ابزار یک نمونه بصری و ملموس نگاری یا کالم فنون ثبت کردن، واقعه

ای چندکاره است. به خاطر این که معلم و ناظر در ابداع یک  العاده کند. این فن به طور فوق فراهم می

آوری اطالعاتی برای پاسخگویی به نگرانی و یا سؤالی که معلم دارد،  م رمزی برای جمعسیست

تواند قابل انعطاف باشد. نمودار ثبت مشاهدات محل استقرار در کالس به سادگی و با هر ترتیب و  می
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ک برگه توانند در ی آرایشی از اتاق درس قابل تطبیق است. عالوه بر این، مقدار زیادی از اطالعات می

 کاغذ خالصه شوند.

و قابل مالحظه در این فن این است که از دشواری و کاربرد سخت این سیستم رمزی دو چیز مهم 

کند و همچنین ناظر تحلیل رفتارهای ثبت شده  کنند، جلوگیری می برای ناظرانی که از آن استفاده می

 آورد. در ارتباط با درس در موقعیت خاص را به خاطر می

های ذکر شده تنها تعداد محدودی از ابزارهای در  نمونه آوري اطالعات: ابزارهاي جمعساير 

بندی بلوم تا  های متفاوتی از روش خیلی ساده همچون طبقه دسترس ناظران را برشمرده است. روش

 شود، تر که برای تحقیقات آموزشی مانند سیستم تحلیل تعامالتی فالندرز استفاده می ابزارهای پیچیده

 (.1997وجود دارد )اچسون وگال، 

آوری اطالعات مشخص شد که توان ناظر و معلم در تنظیم  در کار با مدارس در زمان جمع

آوری اطالعات  تر از ابزاری است که برای جمع سؤاالت و مطالب قبل از شروع جلسه درس مهم

است. در موارد دیگر تطبیق  کنند. در مواقعی تغییر تکنیک در رفع نیازهای معلم مؤثرتر استفاده می

 شود. آوری اطالعات با کمی تغییر بارها آزمایش می های جمع بهترین روش

آموزان به عنوان  ای ناظران و معلمان به تحلیل مطالب آموزشی معلم و دانش به میزان قابل مالحظه

اند.  وردهآوری شده از خالل مشاهده، روی آ های جمع یک منبع قوی اطالعات برای تکمیل داده

 ها هستند. مطالب آموزشی یک منبع معتبر و جامع داده

ها و مواد و مطالب  ها، ارزیابی ای از طرح درس توانند مجموعه معلم و ناظر با همکاری یکدیگر می

آموزان  های عملکرد محور دانش آموزان و پروژه درسی معلم ساخته، تکالیف تصحیح شده دانش

 نظارت داشته باشند.
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 ها و استفاده از دادهتفسیر 

های بعدی باید تخلیص و تفسیر شوند. فرآیند  اطالعات اولیه به دست آمده توسط ناظر در گام

دهی مجدد درس مشاهده شده، بررسی رفتارها یا الگوهای برجسته تکرار  ها شامل: ساخت تفسیر داده

دار  . بررسی رفتارهای مشکلشود آموزان می شده، بررسی عملکرد معلم و تأثیر آن در یادگیری دانش

های مثبت تدریس نیز در  در تدریس تنها وظیفه آموزگار و ناظر نیست، بلکه تشویق انجام فعالیت

ها قرار دارد. به عبارت دیگر فرآیند تحلیل و تفسیر شامل تقویت، اصالح یا حذف  دستور کار آن

 (.1969شود )گلدهامر،  یده میای معلم د شود که در عملکرد حرفه رفتارهای تکراری تدریس می

ها را تفسیر کند و  ترین تصمیماتی که ناظر باید بگیرد این است که چه کسی داده یکی از مهم

مسایل را در جلسه بعد از مشاهده مطرح نماید. در واقع این تصمیم به سطح رشد و بلوغ معلم 

ها و برگزاری جلسات چهار  ده( برای تفسیر دا1998بستگی دارد. گلیک من و گوردن و رز گوردن )

تر، انتخاب هر رویکرد به  رویکرد نظارتی را بر اساس یک پیوستار مطرح کردند. به طور تخصصی

های تدریس، انگیزش درونی و ظرفیت برای  دانش پایه، مهارتسطح رشد و بلوغ معلم بر اساس 

  1خودکاوی، و تفکر در مورد عمل وابسته است.

 فصل چهارم

 اجرای نظارت بالینیمراحل  

ساختار نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی را در پنج  (1995) گلیکمان، گوردون و راس گوردون  

 :مرحله متوالی به ترتیب ذیل ساده کرده اند

تحلیل و تفسیر مشاهدات کالسی ( 3 مشاهده کالس درس،( 2 تشکیل جلسه مقدماتی با معلم،( 1 

  تشکیل جلسه پس از مشاهده با معلم،( 4 رفتار یا برخورد با معلم،شیوه ( یا انتخاب) و تعیین

                                                 
 112-134. نوالن و هوور، نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم، )مترجم: دکتر عبدالهی(، ص  1
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 .تجزیه و تحلیل مراحل چهارگانه پیشین( 5

در اینجا برای روشن تر شدن این مراحل در مشاهده کالسی معلم به وسیله راهنمای آموزشی به   

 .توضیح مختصر هر کدام از این مراحل می پردازیم

 دماتیتشکیل جلسه مق: مرحله اول

در این مرحله معلم و راهنمای آموزشی در جلسه ای درباره موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ می   

روش و نحوه مشاهده، ( نقطه کانونی یا مرکز ثقل مشاهده، ج( دلیل و هدف مشاهده، ب( الف: کنند

ه کالسی تعیین زمان تشکیل جلسه پس از مشاهده، موارد مذکور قبل از مشاهد( زمان مشاهده، هه( د

انجام می گیرد؛ بدین طریق هم برای راهنمای آموزشی و هم برای معلم کامالً روشن خواهد شد که 

 .هر کدام در مرحله مشاهده باید چه فعالیت هایی را انجام دهند

 مرحله دوم: مشاهده کالس درس

ست از او ممکن ا. این مرحله، مرحله ی مشاهده کالس درس به وسیله راهنمای آموزشی است  

 . روش های مشاهده ای گوناگون و متنوعی استفاده کند

ثبت و طبقه بندی فراوانی های رفتارهای مشاهده شده از معلم، ثبت نشانه های عملکردی معلم،   

ترسیم نمودار برای نشان دادن رفتارهای معلم، استفاده از عبارات باز و پراکنده برای ثبت رویدادهای 

سش نامه های تهیه شده، شرح مفصل مشاهدات کالسی، و ضبط رویدادهای کالسی، استفاده از پر

 .کالسی در نوار ویدئویی، از روش های مشاهده کالس درس معلم است

 .راهنمای آموزشی می تواند از مجموعه ای از این روش ها استفاده کند  

 ری برخورد با معلمشیوه رفتا( یا انتخاب) تحلیل و تفسیر مشاهدات کالسی و تعیین: مرحله سوم

تحلیل و تفسیر مشاهدات ثبت شده کالسی و تعیین شیوه رفتاری برخورد با معلم در این مرحله 

راهنمای آموزشی مشاهداتش را مورد بررسی و بازنگری قرار می دهد و اطالعات . انجام می گیرد

ی مشاهده شده، شمارش تعداد فراوانی های رفتارها. جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل می کند

تعیین الگوهای مکرر رفتاری، تفکیک رویدادهای مهم، یافتن رفتارها یا عملکردهایی که باید مشاهده 

می شدند، ولی وجود نداشتند و بررسی رفتارهایی که از لحاظ کالسی و آموزشی حائز اهمیت 

وزشی درصدد دستیابی نبودند، ولی به دفعات مشاهده شدند، از مواردی است که احتماالً راهنمای آم

راهنمای آموزشی، صرف نظر از ابزار، پرسشنامه، و فرم باید بتواند اطالعات متنوع و . به آن هاست

وسیعی را که ثبت کرده است تفسیر و نتایج آن را استخراج کند و سپس بر اساس نتایج مشاهداتش 

تواند با توجه به نتایج  او می. در این مورد که چه روشی را در پیش گیرد تصمیم گیری نماید

 .مشاهداتش و ویژگیهای رفتاری معلم برای برخورد با او از روش های مختلفی استفاده کند
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 مرحله چهارم: تشکیل جلسه با معلم پس از مشاهده

پس از تشکیل جلسه مقدماتی با معلم، ثبت مشاهدات، تحلیل و تفسیر مشاهدات کالس و تعیین   

 لم، راهنمای آموزشی باید در جلسه دیگری به گفتگو با معلم بپردازد.روش رفتار یا برخورد مع

جلسه مذکور به منظور تدوین برنامه ای برای اصالح فرایند آموزش تشکیل می شود. ابتدا   

راهنمای اموزشی باید معلم را در جریان مشاهداتش قرار دهد تا باز خوردی از عملکرد خود داشته 

 باشد. 

برنامه ای برای اصالحات آتی ممکن است بر عهده راهنمای آموزشی باشد یا  طراحی و توسعه  

 با مشارکت معلم انجام گیرد و یا به معلم واگذار شود .

این جلسه با ارائه طرحی برای اصالح آتی یعنی موقعیت یا مساله تعریف شده پایان می پذیرد.   

اتی که برای نیل به هدف تعیین شده باید هدفی که در برنامه تعیین شده است فعالیت ها و اقدام

صورت گیرد ، منابع مورد نیاز برای انجام دادن فعالیت ها، زمان اجرای برنامه وسرانجام روش های 

جمع آوری اطالعات و مشاهده و ثبت داده ها از مواردی است که هم راهنمای اموزشی و هم معلم 

 باید درك کامالً روشنی از آن ها داشته باشند.

 

 مرحله پنجم : تجزیه و تحلیل مراحل چهارگانه پیشین

این مرحله ، مرحله انتقاد از چهار مرحله پیشین است. رضایت بخش بودن چهارچوب ها و   

روش های انتخابی از ابتدا تا انتها ارزیابی می گردد و درباره نیاز به تجدید نظر در این توالی، پیش از 

ر می شود، سپس نکات مهم و سودمند برنامه و فعالیت ها، کارهای اجرای مجدد، گفتگو و تبادل نظ

فاقد ارزش و تغییراتی که باید صورت گیرد مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد . بازخورد برنامه نشان 

می دهد که هم راهنمای آموزشی و هم معلم در اصالح فرایند آموزش موفق بوده اند. با توجه به 

راهنمای آموزشی می توانند تصمیم بگیرند که چه فعالیت هایی را ادامه دهند،  بازخورد برنامه معلم و

در چه قسمت هایی از برنامه تجدید نظر کرده، تغییراتی به وجود آورند و سرانجام در صورت توافق 

 در مورد سودمند و موثر بودن برنامه و ارزش های آن این توالی را تکرار کنند یا خیر.

درسه یا راهنمای آموزشی متقاعد شوند که معلمی برای حل مشکالت آموزشی و چنانچه مدیر م  

کالسی به کمک نیاز دارد و آنان به تنهایی قادر نیستند به او کمک کنند سوال اساسی این است که چه 

شخص دیگری باید این کار را انجام دهد. بر طبق شواهد تجربی و تحقیقاتی، هر راهنمایی می تواند 

تا ده نفر از معلمان را تحت تظارت و راهنمایی قرار دهد، چنان که تعداد معلمان بیشتر باشد حداکثر 

باید افراد بیشتری نیز این وظیفه را بر عهده بگیرند . از آن جا که معلمان همکاران خود را منابع 
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می کنند، اطالعاتی و کمکی سهل الوصول تر و غیر رسمی تر از مدیران و راهنمایان آموزشی تلقی 

 کمک گرفتن از آنان به صورت روشی مورد پذیرش و رایج در مدارس توسعه یافته است. 

در حقیقت، می توان گفت که این روش، روشی قدیمی و سودمند است که در سال های اخیر در   

چهار چوب های جدیدی توسعه و تکامل پیدا کرده است . اگر معلمان مدارس در مهار ت های 

کارایی پیدا کنند و از اهداف و فرایندهای نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی مطلع باشند،  مشاهده ای

می توانند در نقش راهنمای آموزشی در مدارس خدمت کنند. عالوه بر این، آنان با توسعه الگوهای 

را  غیر رسمی ارتباطی، بهتر و راحت تر می توانند کار همکارانشان را مشاهده کنند، مشاهداتشان

تجزیه و تحلیل نمایند پیشنهادهای مفید و موثری به همکارانشان ارائه دهند، مشکالت آموزشی آنان را 

حل کنند و به اصطالح عملکرد آموزشی آنان کمک نمایند. اغلب صاحب نظران استفاده از این روش 

دون و راس گوردون را به عنوان روش نظارتی موثری مورد تایید و تاکید قرار دادند. )گلیکمان، گور

1995 ) 

چنانچه  کمک مستقیم معلمان به همکارانشان برای اصالح عملکرد آموزشی روشی موثر و   

سودمند تشخیص داده شود و مدیر مدرسه یا راهنمای آموزشی نتواند این وظیفه را انجام دهند، 

 معلمان باید در این کار به یکدیگر کمک کنند.

 آموزشی در مشاهده کالسی معلمان ناظر و راهنمایرفتارهای 

 

 روش اطالعاتی دستوری -2روش کنترل دستوری                                               -1

 روش غیر دستوری -4روش مبتنی بر همکاری مشترك یا تشریک مساعی         -3 

 

 

  :روش کنترل دستوری

 

اگر راهنمای آموزشی تحلیل خود از مشاهده کالسی را به معلم ارائه کند، هدف هایی را برایش   

وضع نماید، و به او بگوید که باید فعالیت ها و اقداماتی را انجام دهد از روش یا رفتارهای کنترل 

استفاده می دستوری استفاده کرده است، در این روش راهنمای آموزشی تا حد بسیاری از اختیاراتش 

 .کند و معلم را متقاعد می سازد که برای بهبود مشکلش باید فعالیت هایی را انجام دهد
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معموالً اگر او از چنین روشی استفاده کند فرض بر این است که در زمینه مشکل معلم دانش و 

ی تخصص بیشتری دارد؛ به عبارت دیگر، اتخاذ چنین روشی ناشی از این اعتقاد است که راهنما

آموزشی بهتر از معلم می داند که چه فعالیت ها و اقداماتی برای اصالح فرایند تدریس باید اتخاذ 

در روش کنترل دستوری راهنمای . گردد؛ بنابراین اوست که تصمیمات نهایی را برای معلم می گیرد

 :آموزشی می تواند مراحل ذیل را در کار با معلم رعایت کند

: در این مرحله راهنمای آموزشی بر اساس مشاهداتش از عملکرد تشخیص و بیان مشکل( الف

کالسی معلم، نیازها و مشکالت کار او بیان می کند؛ به عبارت دیگر، او بر اساس اطالعات و شواهد 

 .جمع آوری شده به معلم می گوید که مشکل یا نیاز او چیست

ی آموزشی از معلم می مشخص کردن مشکل معلم با کمک خودش: در این مرحله راهنما( ب

خواهد تا اطالعاتی در مورد مشکل خود در اختیار او قرار دهد و سعی می کند اطالعات جمع آوری 

 .شده حاوی نظر خود معلم در مورد مشکلش باشد

شنیدن نظرهای معلم: برای اینکه راهنمای آموزشی بتواند در حداقل زمان اطالعات جامعی از ( ج

به دقت به صحبت های او گوش دهد و پیام او را در مورد مشکلش درك  معلم به دست آورد باید

 .تشخیص مشکل معلم و توافق دو جانبه در مورد آن برای رسیدن به یک راه حل ضروری است. کند

راهنمای . حل مسأله، در حقیقت، تعیین بهترین راه حل برای رفع مشکل معلم است حل مسأله:( د

علم را به طور انتزاعی تجزیه و تحلیل کند و راه حل های گوناگون را آموزشی باید بتواند مشکل م

بهترین راه حل باید مطابق با نیاز معلم باشد . بررسی و بهترین راه حل علمی ممکن را انتخاب نماید

 .و راهنمای آموزشی به مؤثر بودن آن اطمینان داشته باشد

از معلم بیان می کند و به او می گوید که چه راهنمای آموزشی انتظارات خود را  هدایت معلم:( هه

درحقیقت، راهنمای آموزشی از معلم . نحوه گفتن مطالب به معلم مهم است. کارهایی باید انجام بگیرد

درخواست یا خواهش نمی کند، بلکه از او می خواهد که فعالیت های معینی را که او تشخیص داده 

نباید رفتاری ناخوشایند یا توهین آمیز باشد، بلکه باید  این رفتار دستوری لزوماً. است اجرا کند

بصراحت و با صمیمیت به معلم گفته شود که چه اتنظاری از او می رود یا چه کاری را باید انجام 

 .دهد و بدین ترتیب خواست راهنمای آموزشی از معلم به طور صریح و اصولی بیان می شود

در اتخاذ روش یا رفتار کنترل دستوری با معلمان  راهنمای آموزشی بررسی واکنش معلم:( و

او باید شرایطی ایجاد کند که انتظاراتش از معلم در عمل به . ممکن است با مشکالتی مواجه شود

راهنمای آموزشی پس از تعیین کارهایی که باید معلم انجام دهد باید به او کمک . شکست نینجامد

 .کند تا طرح هایش با موفقیت اجرا شود
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او باید از واکنش های معلم نسبت به طرحی که قرار است اجرا شود آگاه باشد و لوازم مورد نیاز 

 .او را برای اجرای طرح در اختیارش بگذارد

راهنمای آموزشی پس از بررسی  جزء به جزء کردن فعالیت هایی که معلم باید انجام دهد: ( ز

می کند با ارائه کمک های الزم، منابع، و واکنش های معلم نسبت به اوامر و انتظاراتش سعی 

 .معیارهای عملکرد موفق و صرف وقت طرح مورد نظر را به اجرا در آورد

او باید هرگونه اصالح و جرح و تعدیلی را که ضروری می داند انجام دهد و این تغییرات را به  

 .اطالع معلم برساند

ل طرح را بررسی می کند و اوقاتی را راهنمای آموزشی ک بررسی و پیگیری پیشرفت طرح: ( ح

او باید مطمئن شود که معلم دقیقاً طرح مورد نظر   .برای تعیین میزان پیشرفت برنامه در نظر می گیرد

. را درك کرده است و در این مورد می تواند با طرح سؤاالتی به میزان درك معلم از برنامه پی ببرد

د نظر که به وسیله معلم اجرا می شود درك واحدی داشته راهنمای آموزشی و معلم باید از طرح مور

 -136 ،ص1995 گلیکمان،گوردون و راس گوردون،) باشند و از این درك مشترك یقین حاصل کنند.

138.) 

 

 
 

  :موارد استفاده از روش کنترل دستوری

 

از آنجا که این روش در برخورد با همه معلمان و در همه شرایط کاری، ممکن است کاربرد   

نداشته باشد و نتایج ثمر بخش و مفیدی به بار نیاورد، راهنمایان آموزشی باید بدانند که باچه گروهی 

 س گوردونبه اعتقاد گلیکمان،گوردون و را. از معلمان و تحت چه شرایطی از این روش استفاده کنند

 به علت رابطه روش کنترل دستوری با موضوعات و مفاهیمی از قبیل قدرت( 143 ،ص1995)

، احترام، تصور روابط صفی و ستادی، راهنمایان آموزشی احتماالً می توانند از این روش (دستوردهی)

 :در موارد ذیل استفاده کنند

 نند؛وقتی که معلمان در سطوح رشدی بسیار پایینی عمل می ک. 1

 -که دارای اختیارات سازمانی است -وقتی معلمان در مورد موضوعی که راهنمای آموزشی. 2

 برای آن اهمیتی حیاتی قائل است، آگاهی و دانش کافی ندارند یا تعامل ندارند روی آن کار کنند؛
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جرای وقتی که معلمان در اجرای تصمیمات اتخاذ شده هیچ گونه دخالتی ندارند و یا در قبال ا. 3

آن ها مسئول و پاسخگو نیستند؛ درحالی که راهنمای آموزشی در اجرای تصمیمات دخیل است و در 

 قبال آن ها مسئولیت تام دارد؛

وقتی که راهنمای آموزشی نسبت به حل مسأله یا موضوع مطرح شده تعهد دارد، ولی معلم . 4

 زشی تصمیمات را اتخاذ کند؛تعهدی ندارد، یا وقتی که معلمان ترجیح می دهند راهنمای آمو

 .درمواقع اضطراری، وقتی که راهنمای آموزشی برای مالقات با معلمان وقت ندارد. 5

به طور کلی، از روش کنترل دستوری میتوان برای انتقال انتظارات راهنمای آموزشی به معلمان به 

 . شکلی صریح و روشن استفاده کرد

های صفی خدمت می کنند می توانند با استفاده از  الزم است تذکر دهیم افرادی که در پست

اختیاراتشان و با توجه به سلسله مراتب سازمان اوامر یا انتظارات خود را بصراحت بیان کنند و از 

معلمان بخواهند که آن ها را اجرا کنند؛ برای مثال، مدیران مدارس که در نقش راهنمای آموزشی با 

خود برای اجابت دستورهای خود ( صفی) از منابع قدرت قانونیمعلمان کار می کنند می توانند 

راهنمایان آموزشی ای که در پست های ستادی انجام وظیفه می کنند فقط می توانند   .استفاده کنند

معلمان را متقاعد سازند که از اوامر آنان پیروی کنند، یا اینکه می توانند امیدوار باشند که معلمان بنا 

صی، احترام، اعتبار و یا با توجه به همکاری حرفه ای متقابل بین آنان، دستورها و به اختیار تخص

در مجموع، روش کنترل دستوری وقتی مؤثر و سودمند است که معلمان . انتظاراتشان را اجابت کنند

در مورد مشکل آموزشی وحل آن، تخصص، تعهد، و یا دست کم به حل آن عالقه داشته باشند، 

وزشی برای تشخیص و حل مشکل وقت کافی نداشته باشد؛ دراین صورت، راهنمای یاراهنمای آم

 .آموزشی صادقانه رهنمودها و راهکارهای خود را در اختیار معلم قرار می دهد
 

 روش اطالعاتی دستوری:. 2

 

اگر در فرایند نظارت و راهنمایی آموزش بالینی، راهنمای آموزشی یک منبع اطالعاتی باشد و راه   

ل ها یا شقوق مختلف عملی را به معلمان پیشنهاد کند و آنان بتوانند از میان راه حل ها یکی را ح

راهنمای آموزشی در . انتخاب کنند، راهنمای آموزشی از روش اطالعاتی دستوری استفاده کرده است

و را در فرایند مشاهداتش از عملکرد کالسی، هدف یا اهدافی را برای معلم تعیین می کند و سپس ا

جهت فعالیت هایی که تصور می کند به احتمال زیاد در نیل به این اهداف تأثیر دارد برانگیخته، فعال 
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در این روش، راهنمای آموزشی ضمن دادن اطالعات به معلم همواره درصدد . و هدایت می کند

گوناگونی را  بر اساس پیشنهادهای راهنمای آموزشی معلم فعالیت های  .گرفتن باز خورد از اوست

 .انجام می دهد که نوع، نحوه و زمان انجام دادن آن ها را راهنمای آموزشی تعیین می کند

گلیکمان، گوردون و راس ) مراحل و توالی روش اطالعاتی دستوری با معلمان به شرح ذیل است 

  (:150 ،ص1995 گوردون،

لط بیشتری پیداکند؛ راهنمای هرچه معلم در انجام دادن فعالیت های مورد نظر مهارت و تس  

آموزشی می تواند مسئولیت بیشتری را در تصمیم گیری ها بر عهدها و بگذارد و بدین طریق در 

 .جهت همکاری متقابل حرفه ای و مسئولیت مشترك گام بردارند
 

 موارد استفاده از روش اطالعاتی دستوری:

دستوری براساس تخصص، اعتماد، روش اطالعاتی ( 130 -119 ، ص1967) به اعتقاد گرینر  

اعتبار و انتخاب محدود قرار دارد؛ بنابراین در موقعیت ها و شرایط ذیل می توان از این روش استفاده 

 (:153 ،ص1990 گلیکمان،) کرد

 زمانی که معلم در سطوح رشدی نسبتاً پایینی عمل می کند؛. 1

ولی راهنمای آموزشی به وضوح آن  زمانی که معلم دانش الزم را در مورد موضوعی ندارد،. 2

 دانش و معرفت را دارد؛

زمانی که معلم احساس سر در گمی یا بی تجربگی می کند یا در مورد آنچه باید انجام دهد . 3

دچار تردید است و نظر خاصی ندارد، ولی راهنمای آموزشی از کارها یا فعالیت های موفقیت آمیز 

 آگاه است؛

وزشی عالقه مند و مشتاق است که مسئولیت آنچه را معلم می خواهد زمانی که راهنمای آم. 4

 انجام دهد یا به آزمایش بگذارد بر عهده گیرد؛

زمانی که معلم معتقد است راهنمای آموزشی فردی دارای اعتبار است و دانایی، درایت و  . 5

 تجربه الزم را دارد و می داند از چه چیزی با او صحبت می کند؛

ه وقت ضیق است، فشارها و مشکالت مشخص هستند، و اتخاذ اقدامات سریع زمانی ک. 6

 .ضروری است

به طور کلی از روش نظارت و راهنمایی اطالعاتی دستوری برای هدایت، اصالح یا بهبود کار 

معلمان استفاده می شود تا بدین وسیله معلمان در مورد راه حل های گوناگونی که راهنمای آموزشی 
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ان گذاشته است تأمل کنند و آن ها را بررسی کرده، از میانشان راه حل یا مجموعه ای از در اختیارش

 .راه حل هایی را که به نظرشان عملی، واقع بینانه و مفید است انتخاب کنند

در این روش راهنمای آموزشی هم منبع اطالعاتی عمده و مهمی برای معلم است و هم پیشنهاد 

مختلف عمل که باید انتخاب نهایی از میان آن ها انجام بگیرد؛ اما در فرایند  کننده راه حل ها یا شقوق

اجرای این روش، یعنی انتخاب، تجدیدنظر، تغییر و اصالح راه حل ها، راهنمای آموزشی از نظرهای 

استفاده از روش . معلم و اطالعات او در این زمینه جویا می شود و آن ها را مورد توجه قرارمی دهد

عاتی دستوری زمانی که معلم نسبت به راهنمای آموزشی، اطالعات، دانش، تجربه، تخصص و اطال

 .توانمندی های کمتری دارد بسیار سودمند و مؤثر است و مؤکداً توصیه می شود

 
 

 روش مبتنی بر همکاری مشترک یا تشریک مساعی:. 3

 

بالینی، عالقه مند باشد مسأله ای را به چنان که راهنمای آموزشی در فرایند نظارت و راهنمایی   

طور مشترك و با همکاری متقابل با معلم حل کند و معلم را تشویق کند تا اداراکات و نظرهایش را 

در مورد آن مسأله یا مشکل بیان کند و در عین حال صادقانه و به طور صریح و روشن عقاید خودش 

انه و آشکار نظرها بینجامد، از نظارت وراهنمایی آموزشی را نیز بیان کند، به طوری که به مبادله صادق

اساس و پایه این نوع نظارت، تشریک مساعی . مبتنی بر همکاری مشترك و متقابل استفاده کرده است

آن دو بر اساس درك متقابل از موضوع یا مسأله معینی در مورد   .بین راهنمای آموزشی و معلم است

 .راه حلی واحد توافق می کنند

در فرایند نظارت و راهنمایی، ممکن است راهنمای آموزشی و معلم در انتخاب راه حل مشکل    

این امر عادی است و مخالفت هر کدام از طرفین با نظرها، ادراکات یا . با هم به توافق نرسند

آنچه مهم است این  . پیشنهادهای دیگری نباید کارشکنی، خصومت یا پدیده ای شخصی تلقی شود

در واقع، عدم توافق راهنمای آموزشی و   .ست که راهنما و معلم به راه حل مشترکی دست پیدا کنندا

در واقع، عدم توافق راهنمای آموزشی و معلم جریانی   .معلم به راه حل مشترکی دست پیدا کنند

ری، مخرب یا مأیوس کننده نیست، بلکه جریانی مثبت و سازنده است که در آن تفکر مجدد، بازنگ

حتی در مواردی که حصول   .قضاوت، مشورت و مذاکره و تصمیم گیری مجدد ضروری می نماید
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توافق کامل راهنمای آموزشی و معلم دشوار به نظر می رسد دخالت شخص ثالثی که به عنوان 

 .میانجی نظرهای آن دو را به هم نزدیک کند و بین آنان تفاهم به وجود آورد توصیه می شود

تگو بین راهنمای آموزشی و معلم با بیان درك هر یک از طرفین از مشکل شروع می جلسه گف  

در فرایند و مراحل   .شود و در نهایت با توافق متقابل درباره طرح یا برنامه نهایی خاتمه می پذیرد

مذاکره راهنمای آموزشی و معلم مسأله مورد نظر را از ابعاد مختلف بررسی می کنند و راهنمای 

به اعتقاد صاحب نظران مراحل روش نظارت و راهنمایی مبتنی بر . شی آغازگر این مذاکره استآموز

 (:159-162 ،ص1990 گلیکمان،)  همکاری متقابل به شرح ذیل است

راهنمای آموزشی از معلم می خواهد مشکل فوری یا   مشخص کردن مشکل از دید معلم:. 1

 .درباره بزرگترین مشکل خود به وضوح توضیح می دهد موضوع مورد عالقه خود را بیان کند و معلم

راهنمای آموزشی باید کوشش کند تا حد ممکن و   سعی در درك دیدگاه ها و ادراکات معلم:. 2

زمانی که معلم . پیش از هر اقدامی اطالعات زیادی در مورد مسئله مورد نظر جمع آوری کند

مای آموزشی باید سعی کند از رفتارهای غیر دستوری ادراکاتش را در مورد مسأله بیان می کند، راهن

حتی رفتار غیرکالمی مثل ارتباط چشمی وبیان عباراتی مانند لطفاً ادامه دهید، خواهش . استفاده کند

می کنم بیشتر توضیح دهید، مطلب شما را می فهمم، و سؤاالتی که غور و مداقه بیشتری را ایجاب 

 .می کند پیشنهاد می شود

ق ادراك معلم از مسأله: راهنمای آموزشی باشنیدن توصیف کامل معلم از مشکل باید . تصدی3

مطمئن شود که مسأله را ازدید معلم درست درك کرده است؛ بنابراین، با خالصه کردن سخنان او از 

 .معلم می خواهدکه درستی درکش را تأیید کند

رك کند و مطمئن شود که این درك درحقیقت، راهنمای آموزشی باید مسأله را از دید معلم د 

 .صحیح است

با توجه به اینکه جلسه گفتگو به صورت غیر  ارائه نظر راهنمای آموزشی در مورد مشکل:  .4

شود، راهنمای آموزشی و معلم هرکدام بخشی از فرایند تصمیم گیری محسوب می  دستوری اداره می

جود بیان می کند و اطالعاتی را که معلم شوند و راهنمای آموزشی نظر خود را در مورد مشکل مو

 .ممکن است از آن آگاه نباشد در اختیار او می گذارد

در عین حال، برای اجتناب از نفوذ راهنمای آموزشی روی معلم، توصیه می شود که راهنمای 

آموزشی ادراکات و نظرهای خود را درباره موضوع پس ازشنیدن نظر معلم مطرح کند؛ بدین ترتیب، 

 .هنما و معلم هر کدام مسأله را از دید خود تبیین و تشریح می کنندرا
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همان طور که راهنمای  تصریح و تأیید درك معلم در مورد ادراك راهنمای آموزشی از مسأله: . 5

آموزشی باید بیان معلم از مسأله را تشریح و تفسیر کند و سپس تأیید معلم را جویا شود، اکنون نیز 

واهدکه کاری مشابه آن انجام دهد؛ یعنی از معلم بخواهد ادراك او را ازمسأله بیان باید از معلم بخ

زمانی که راهنمای آموزشی مطمئن شود معلم نظر او را درك می کند فرایند حل مسأله را می . کند

 .توان آغازکرد

حل مسأله: دراین مرحله راهنما و معلم پیشنهادهایشان را در مورد راه حل ها با هم رد و بدل  .6

راهنمای آموزشی با توجه به تجربه کاری و همکاری های متقابل با معلم درگذشته از او می . می کنند

 .خواهد پیشنهادهایش را در مورد بهبود وضعیت و حل مسأله ارائه کند

شی و هم معلم باید درمورد آنچه ممکن است برای اصالح مشکل سودمند باشد هم راهنمای آموز

تأمل کنند و سپس به نظرهای یکدیگر گوش کنند؛ اما چنان که معلمی درگذشته از روش تشریک 

مساعی یا همکاری متقابل استفاده نکرده باشد و از بیان نظری متفاوت با نظر راهنمای آموزشی 

راهنمای آموزشی باید از او بخواهد تا هر کدام به طور جداگانه نظر خود را در بیمناك و نگران باشد، 

مورد مسأله مورد نظر بنویسند و سپس آنها را با یکدیگر مبادله کنند؛ بدین ترتیب، راهنمای آموزشی 

 .دامنه ای از نظرهای شخصی را فراهم دیده است که برای بحث و تبادل نظر طرفین آماده و مهیاست

برای جلوگیری از تبدیل جلسه گفتگو به  تشویق به پذیرش تعارض در نظرها و عقاید یکدیگر: .7

جلسه رقابت، راهنمای آموزشی باید معلم را مطمئن سازد که عدم توافق در نظرهای آنان درباره 

 .اقدامات و راه حل های احتمالی امری طبیعی و قابل قبول است

راهنمای . أله مورد نظر به پیدایی بهترین راه حل منجرمی گرددنداشتن توافق متقابل در مورد مس 

 .آموزشی ومعلم باید در نهایت در مورد راه حلی که باید به اجرا درآید، توافق کنند

راهنمای آموزشی باید بداند که تعارض بین دو فرد حرفه ای برای پیدا کردن بهترین راه حلِ 

 .و سازنده است ممکن از میان شقوق مختلف بسیار سودمند

راهنمای آموزشی و معلم پس از بحث و تبادل نظر در مورد مسأله  یافتن راه حل قابل قبول:. 8

مورد نظر و تحلیل و بررسی راه حل های گوناگون باید عملی بودن پیشنهادهای مشترکشان را بررسی 

گفتگو بدون هیچ مشکلی اگر در پیشنهادهای هرکدام وجوه اشتراك وجود داشته باشد جلسه . کنند

ادامه می یابد؛ اما در صورت مغایر بودن نظرها و پیشنهادهای آنان، شناسایی موارد مورد اختالف 

 .ضروری است

درصورتی که اختالف نظر بین راهنمای آموزشی و معلم زیاد باشد باید بررسی شود که این عدم  

 :توافق از چه ناشی می شود
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                          ز مسأله است یا پیشنهادهای طرفین در مورد راه حل ها؟ و آیا ناشی                                                                آیا ناشی از تفاوت ادراك ا

 از عدم مصالحه طرفین با یکدیگر است یا عدم پذیرش راه حل بهتر از طرف هرکدام از آنان؟

اهنمای آموزشی و معلم باید به راه حل مورد پذیرش طرفین دست یابند در هر یک از این موارد ر

 .و یا فتن راه حل جدید ضروری به نظر می رسد

معموالً افراد حرفه ای آن قدر در کار خود مهارت دارند که می توانند نظرهای مخالف را به نحوی 

ن وجه مشترکی در نظر طرفین که در شرایط استثنایی چنی یصورتبه نظر مشترك نزدیک کنند؛ اما در 

به وجود نیاید میتوان از فرد ثالثی که مورد پذیرش راهنما و معلم است به عنوان آخرین وسیله برای 

 .مصالحه و سازش استفاده کرد

شایان ذکر است که معلم ملزم نیست طرح و برنامه ای را که مورد پذیرش او نیست، بپذیرد؛ زیرا 

 .ایی، راهنمای آموزشی نمی تواند عقایدش را به اجبار بقبوالنددر این روش نظارت و راهنم

 .او باید راه حل های دیگری را برای مسأله بیابد که مورد پذیرش طرفین باشد 

آنان باید پس از تبادل نظر در مورد زمان اجرای برنامه،  توافق در مورد جزئیات برنامه بپردازد:. 9

برنامه به آنان کمک می کنند، منابع مورد نیاز برای اجرای  محل اجرای آن، افردادی که دراجرای

برنامه، دانش آموزانی که تحت تأثیر برنامه قرار می گیرند، و سر انجام در مورد روش های مورد 

استفاده برای جمع آوری اطالعات و چگونگی ارزشیابی آن ها با یکدیگر توافق کنند و هر کدام 

 . ز برنامه نهایی در نظر داشته باشندتصویر کامالً روشن و دقیقی ا

برای اطمینان از درك صحیح راهنمای آموزشی و معلم از برنامه، هر کدام می تواند جرئیات کامل 

 .برنامه را به نحوی که نکته مبهم یا غیر قابل پذیرشی در آن باقی نمانده باشد بازگو کند

ا همکاری مشترك بر این فرض استوار در مجموع، نظارت و راهنمایی مبتنی بر تشریک مساعی ی

است که راهنمای آموزشی و معلم در تصمیمات آموزشی سهم مساوی دارند و نتیجه تصمیم گیری 

این روش نظارت و راهنمایی   .های مشترك برنامه عملیاتی ای است که مورد پذیرش طرفین است

تخصص، مهارت، مشارکت و آموزشی وقتی کامالً سودمند و اثر بخش است که هر دو از دانش، 

نگرش و رفتارهای راهنمای آموزشی   .عالقه مندی مشابهی نسبت به مسأله مورد نظر برخوردار باشند

  .باید کامالً نشان دهنده اعتقاد او به برابری با معلم در این روش نظارت و راهنمایی آموزشی باشد

زیرکانه در صدد نیستند که آن ها را تحت  معلمان باید مطمئن شوند که راهنمایان آموزشی آگاهانه و

کار یا عمل کردن با یکدیگر در جهت » تأثیر عقاید خود قرار دهند؛ زیرا تشریک مساعی به معنی

و راهنمای آموزشی باید   (.321 ،ص1982 فرهنگ آمریکایی هری تیج،) «هدفی مشترك است

تعیین کرده اند همکاری مشترك داشته صمیمانه جد و جهد نماید تا با معلم برای نیل به هدفی که 
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باشد واین همکاری مشترك یا تشریک مساعی نباید تحت تأثیر روش نظارتی راهنمای آموزشی قرار 

راهنمای آموزشی و معلم باید در این تشریک مساعی روابط حرفه ای مثبتی با یکدیگر داشته   .گیرد

آنچه حائز   .وش آموزشی را در پی داشته باشدباشند تا این روابط نیل به هدف مورد نظر و اصالح ر

اهمیت است این است که راهنمای آموزشی بداند کدام روش نظارتی را برای چه معلمی با کدام 

 . سطح از دانش، تخصص و مهارت به طور اثر بخش اجرا کند که به نتایج مطلوب منجر شود
 

 :(همکاری حرفه ای متقابل) ک مساعیموارد استفاده از روش نظارت و راهنمایی مبتنی بر تشری

 

به اعتقاد صاحب نظران موقعیت ها و شرایطی که در آن راهنمایان آموزشی می توانند با اطمینان   

 (: 166 ، ص1990 گلیکمان،) از روش مذکور استفاده کنند بدین شرح است

 زمانی که معلم در سطح رشدی متوسطی عمل می کند؛. 1

هنمای آموزشی به طور تقریباً یکسانی در موضوع یا مسأله مورد نظر زمانی که معلم و را. 2

 یعنی راهنمای آموزشی بخشی از مشکل را می شناسد و معلم بخش دیگر آن را؛. تخصص دارند

زمانی که معلم و راهنمای آموزشی هر دو در اجرای تصمیم دخالت دارند و باید در قبال نتایج . 3

 پاسخگو باشند؛

اگر معلم خواستار دخالت در حل . معلم و راهنما هر در قبال حل مسأله متعهد هستندزمانی که . 4

مسأله و تصمیم گیری ها باشد، ولی راهنمای آموزشی او را در این فعالیت ها دخالت ندهد، این کار 

باعث تضعیف روحیه و عدم اعتماد معلم می گردد؛ بنابراین، برای اجتناب از چنین احساسی باید از 

 .ین روش نظارتی به نحو مؤثری استفاده شودا
 

  :روش غیر دستوری. 4

 

در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی، گاه راهنمایان آموزشی با معلمانی مواجه می شوند   

که برای هدایت و اداره کار خود به طور مستقل توانایی ها و مهارت های الزم را دارا هستند؛ بنابراین 

باید از شیوه یا رفتار چگونگی برخورد و رفتار حرفه ای آنان با این معلمان فرق می کند و به ناچار 

 .نظارتی متفاوتی استفاده کنند
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چنانچه راهنمای آموزشی تشخیص دهد معلمی توانایی تفکر در مورد کارش را به بهترین وجه 

دارد و خواستار آزادی عمل در مورد وظایفش است وظیفه او صرفاً کمک به معلم در انجام دادن آن 

 .وزشی از روش غیر دستوری استفاده کرده استوظایف است و در چنین صورتی راهنمای آم

نظارت وراهنمایی غیر دستوری بر این فرض استوار است که خود معلم به بهترین وجه می داند 

که چه تغییرات آموزشی ای باید در کارش انجام گیرد و به طور مستقل توانایی فکر کردن و عمل 

وع نظارت و راهنمایی معلم به طور مستقل تصمیم در حقیقت، در این ن. کردن در مورد آن ها را دارد

گیری می کند و نقش راهنمای آموزشی صرفاً کمک کردن به معلم در فرایند تفکر درباره فعالیت ها و 

در روش نظارت و راهنمایی غیر دستوری راهنمای . عملیاتی است که درصدد انجام دادن آن ها ست

ده، تحلیل و تفسیر، شناسایی مشکل، و حل مسأله متمرکز آموزشی سعی می کند فکر معلم را بر مشاه

راهنمای آموزشی به هیچ وجه عقاید شخصی خود را هنگام گفتگو با معلم ابراز نمی کند، مگر   .کند

در حقیقت، جمالت و عباراتی که او هنگام مذاکره با معلم به کار می برد . اینکه معلم از او بخواهد

راهنمای آموزشی باید عقاید و نظرهای . به معلم یا توسعه تفکر اوست صرفاً برای دادن باز خورد

خود را به معلم تحمیل کند یا تلویحاً آن ها را به او القا کند؛ زیرا تصمیماتی که معلم در نهایت اتخاذ 

 .می کند، تصمیمات او نیستند و باید مستقل از نفوذ و اراده فکری راهنمای آموزشی اتخاذ شوند

 گلیکمان،) توالی جلسه گفتگو با روش غیر دستوری را می توان بدین شرح خالصه کرد مراحل و

 (:177-173 ،ص1990

راهنمای آموزشی باید رو به روی معلم  گوش کردن و توجه کردن به اظهارات مقدماتی معلم:. 1

خود بررسی کند او نباید مسأله را از دید . بنشند، به او نگاه کند و آنچه می گوید به دقت گوش دهد

شاید برای او مشکل باشد که   .و باید از فکر کردن به اینکه چه چیزی باید انجام شود اجتناب نماید

در خالل اظهار نظر معلم ساکت بنشیند و چیزی نگوید، ولی باید توجه کرد که وظیفه او درك بیانات 

 .معلم است، نه بیان نظرهای خودش

راهنمای آموزشی باید آنچه را از  از مسأله مقدماتی مطرح شده:انتقال درك راهنمای آموزشی . 2

. اظهارات معلم و موقیعت بیان شده درك کرده ابراز کند و معلم باید صحت درك او را تأیید نماید

راهنمای آموزشی باید مسأله مورد نظر و احساسات و ادراکات معلم در مورد آن را درك کند و به 

 .نمایدطور صحیحی به او منتقل 

راهنمای آموزشی از  تحقیق برای شناخت بیشتر مشکل یا کسب اطالعات بیشتر در مورد آن:. 3

معلم می خواهد که به طریق دیگری به مشکل نگاه کند و اطالعات جدیدی را که ممکن است به 

 تحقیق بیشتر با هدف شناخت بیشتر مسأله صرفاً برای کمک به. حل مسأله کمک کند در نظر بگیرد
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طرح پرسش هایی که به کسب اطالعات بیشتر می انجامد . معلم صورت می گیرد، نه برای حل مسأله

توصیه می شود؛ ولی سؤاالتی که به طور ضمنی راه حل هایی را در بردارد نباید مطرح شود؛ زیرا 

طرح چنین سؤاالتی تالشی برای تأثیرگذاری نظرهای راهنمای آموزشی در معلم تلقی می شود و 

 .ممکن است در تصمیم نهایی معلم تأثیر بگذارد

راهنمای آموزشی باید  :(شناخت مشکالت واقعی معلم) تشویق معلم به بازگو کردن مشکالت. 4

وقتی که معلم به شرح مشکالت واقعی خویش می پردازد عالقه مندی خود را به شنیدن صحبت 

او باید ازعبارات و . هایش ادامه دهد های او نشان دهد و تا پایان جلسه گفتگو همچنان به کمک

تشویق های او باعث می . جمالتی استفاده کند که مؤید تشویق معلم به ادامه صحبت هایش باشد

 .شود تا معلم به فکر کردن ادامه دهد، ولی تعریف و تمجید از او بر تصمیم نهایی اش تأثیر می گذارد

راهنمای آموزشی باید در خالل بحث و گفتگو به طور  تفسیر پیوست ها از درك پیام معلم: . 5

زمانی که معلم اطالعات بیشتری را در مورد مشکل . پیوسته درك خود از مطالب معلم را ارزیابی کند

مورد نظر بیان می کند، منابع مختلف مشکل را توصیف می نماید، اقدامات احتمالی را بررسی می 

نماید، راهنمای آموزشی باید صرفاً به شرح و بسط مطالب کند و در نهایت تصمیماتی اتخاذ می 

هرگاه او نسبت به آنچه معلم می گوید تردید داشته باشد باید خودش به توضیح مطالب معلم . بپردازد

زمانی که در اظهارات معلم وقفه ایجاد . بپردازد و از او بخواهد تا صحت درك او را تأیید یا رد کند

ذهنی و روانی آمادگی بیان ادامه مطالب را ندارد، راهنمای آموزشی باید به  می شود یا او از لحاظ

کمکش بشتابد و با خالصه کردن مطالب عنوان شده یا بسط و شرح آن به صورت دیگری او را 

 .ترغیب کند تا به صحبت هایش ادامه دهد

پس . حتمالی فکر کندحل مسأله: راهنمای آموزشی باید به معلم کمک کند تا درباره اقدامات ا. 6

از اینکه معلم مشکل را شناسایی و صحت ادراك راهنمای آموزشی از مسأله را تأیید کرد وظیفه 

راهنمای آموزشی باید در مورد آن ها فکرکند و صحت آن ها را بررسی نماید و در جستجوی راه 

 .حل های دیگری باشد

نمای آموزشی باید تالش کند تا معلم راه راه بررسی نتایج اقدامات گوناگون به وسیله معلم:. 7

در این مرحله معلم باید راه حل ها را یکی یکی مطرح   .حل های امکان پذیر و عملی را بررسی کند

کند و راهنمای آموزشی باید مشکالت هر کدام از تصمیمات و عملی بودن آن ها را مورد بررسی 

راه حل های گوناگون، درنهایت با بررسی نتایج  معلم باید پس از تحلیل محاسن و معایب. قرار دهد

 .احتمالی آن ها بهترین و مؤثرترین راه حل را انتخاب کند
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پس از بررسی همه جانبه راه حل های عملی و احتمال  تعهد معلم نسبت به اجرای تصمیم:. 8

ه معلم کمک موفقیت هر کدام از آن ها به وسیله راهنمای آموزشی و معلم، راهنمای آموزشی باید ب

کند تا از میان آن ها راه حل های عملی و متناسب با شرایط را انتخاب کند؛ به عبارت دیگر، مجموع 

.فعالیت ها باید با اصالح موقیعت یا حل مسأله مورد نظر بینجامد

راهنمای آموزشی در اجرای  تعیین زمان و معیار برای عمل یا اقدام مورد نظر به وسیله معلم:. 9

گوناگون برنامه با هدف اصالح موقعیت، در تعیین زمان اجرای برنامه، منابع مورد نیاز و میزان  اجزای

وقتی راهنمای آموزشی از موارد مذکور، یعنی . پیشرفت برنامه و موفقیت آن به معلم کمک می کند

ای اجرای فعالیت هایی که معلم در صدد است انجام دهد، توالی، تقدم و تأخر آن ها، منابعی که بر

برنامه به آن ها نیاز دارد، میزان آگاهی معلم از پیشرفت برنامه یا تحقق آن، و زمان خاتمه برنامه، کامالً 

.آگاه شود، جلسه گفتگو تقریباً رو به اتمام است

بازگویی برنامه معلم به وسیله راهنمای آموزشی: راهنمای آموزشی برای اطمینان باید یک بار . 10

با رسیدن   .را برای معلم تکرار کند و معلم باید صحت گفتار و ادراك او را تصدیق نماید تمام برنامه

.به درك مشترك یا تفاهم کامل جلسه گفتگو خاتمه می یابد

بعضی از متخصصان تعلیم و تربیت از روش نظارت و راهنمایی غیر دستوری انتقادکرده، معتقدند 

به کار می برند در انجام وظایفشان برای کمک به معلمان  راهنمایان آموزشی ای که روش مذکور را

باید اذغان   .کوتاهی می کنند و این نوع نظارت و راهنمایی به اصالح عملکرد آموزشی نمی انجامد

کرد که این استدالل تا حد بسیاری مصداق دارد؛ زیرا راهنمایان آموزشی ای که مسئولیت کمی در 

عهده می گیرند یا این مسئولیت را نادیده می گیرند، در حقیقت، به  قبال اصالح عملکرد معلمان بر

اما استدالل فقط در مورد راهنمایانی صدق می کند که  . فرایند اصالح آموزش هیچ کمکی نمی کنند

همان طور که گفتیم، راهنمای آموزشی   .در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی نقش غیر فعالی دارند

همکاری مستقیم با معلم به او کمک می کند تا برای اصالح فرایند آموزش تصمیم  فعاالنه از طریق

به عالوه، وقتی معلم در سطح باالیی از دانش و تخصص قرار دارد راهنمای آموزشی باید   .گیری کند

هدف او از به کارگیری این روش کمک به رشد حرفه ای . از روش نظارتی غیر دستوری استفاده کند

علم از طریق شناخت و حل مسأله و در نهایت تصمیم گیری شخصی او در مورد اصالح بیشتر م

 .موقعیت یا عملکرد آموزشی است

 :موارد استفاده از روش نظارت و راهنمایی غیردستوری  
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راهنمایان آموزشی باید بدانند کی و برای چه کسی از روش نظارت ی غیردستوری استفاده کنند   

به اعتقاد متخصصان . این روش به نتایج مطلوب و اصالح عملکرد آموزشی منجر شودتا به کارگیری 

 گلیکمان،. )تعلیم و تربیت، راهنمایان آموزشی می توانند در موارد ذیل از این روش استفاده کنند

(:181-180 ، ص1990

وقتی که معلم در سطوح باالیی از رشد حرفه ای عمل می کند؛. 1

و تخصص معلم در مورد موضوع از دانش و تخصص راهنمای آموزشی بیشتر زمانی که دانش . 2

است؛ 

زمانی که معلم در قبال اجرای تصمیماتش مسئولیت تام دارد، در حالی که مسئولیت راهنمای . 3

آموزشی اندك است؛

زمانی که معلم نسبت به حل مسأله تعهد دارد، ولی این امر برای راهنمای آموزشی اهمیتی . 4

.اردند

در حقیقت، معیارهایی که برای روش غیر دستوری بیان کردیم، یعنی سطح رشد، تخصص، 

مسئولیت، و تعهد باید به طور بارزی در کار معلمان مشاهده شود نبود هر کدام از این معیارها یا 

  .مجموعه ای از آن ها به معنای اتخاذ روشی متفاوت با این روش به وسیله راهنمای آموزشی است

در مجموع، روش نظارت و راهنمایی غیردستوری در کمک به معلمان برای رشد فردی بسیار 

مؤثر و سودمند است . از این راه راهنمایان آموزشی می توانند به معلمان کمک کنن تا مشکل را کامال 

باالیی بشناسند و برای حل آن طرح و برنامه خودشان را اجرا کنند . در مواقعی که معلمان در سطوح 

از رشد حرفه ای عمل می کنند و نسبت به راهنمایان آموزشی از تخصص، مهارت، تعهد و مسئولیت 

بیشتری برخوردارند، استفاده از روش مذکور ضروری و سودمند است . به اعتقاد متخصصان عمل 

می  کردن به روش نظارت و راهنمایی غیردستوری بسیار مهم است، زیرا تحقیقات انجام شده نشان

( . 307-293، ص 1990دهد که این روش دشوارترین روش نظارتی در اجراست )گوردون، 

راهنمایان آموزشی هنگام اتخاذ این روش باید از سطح کمال و رشد حرفه ای معلمان آگاه باشند . 

آنان در انتخاب روش نظارت و راهنمایی باید توجه داشته باشند که هر روشی مستلزم استفاده از 

ی مهارت ارتباطی بین فردی است که فقط در صورت استفاده از آن می توان انتظار رسیدن به نوع

نتایج مطلوب را داشت، در غیر این صورت، نوع رفتاری که راهنما برمی گزیند و نوع روابط بین 

 فردی متفاوت او، در معلم تعارض ایجاد می کند و صداقت راهنما را مورد تردید قرار می دهد . در
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مرحله نشست و گفتگو، راهنمایان آموزشی باتوجه به مقتضیات و شرایط کالس و معلم می توانند از 

 1یکی از چهار روش یا رفتار نظارتی استفاده کنند . 

 ایجاد جوّی که در آن کار گروهی، همکاری و رشد مستمر ارزشمند باشد

ای از هنجارها،  ی پیچیدهالگو»کند  ( فرهنگ مدرسه را این گونه توصیف می2002بارث )

هایی که در تار و پود سازمان بافته شده  ها و اسطوره ها، سنت ها، آیین ها، باورها، رفتارها، ارزش نگرش

«2بازآفرینی فرهنگی»(. باور ما در مورد نظارت و ارزشیابی، صدایمان را با کسانی که از 7)ص « است

ی  جاد شود که از معلم به عنوان رهبر در جامعهکنند، یکی کرده تا جوّی ای مدارس طرفداری می

شود و  ها احترام گذاشته می اس کنند که به آنسها باید اح حمایت کند. معلم 3ای ی حرفه یادگیرنده

توانمندی الزم را برای همکاری با مدیران و با یکدیگر در ایجاد روحیه اعتماد، مهربانی، باز بودن، 

 (.2، ص 1997ر را دارند )هارگریوز، خطرپذیر و تعهد به بهبود مستم

اند. سؤالی که باید در مورد آن تعمق کنیم این است که  آموزان بوده ها همیشه راهبران دانش معلم

گذاری کنیم و رهبری را ورای دیوارهای کالس  ها سرمایه های رهبری آن چگونه باید روی ویژگی

 دیوارهای محدودتری قرار دارد، بسط بدهیم. ها بین ی بزرگتر که خود آن درس آنان به سمت جامعه

ایجاد جوّی که به کار گروهی، همکاری و رشد مستمر ارزش قایل شود، یک فرآیند تکاملی 

)تحولی( نه انقالبی است. این امر نیازمند مشارکت فعال ناظرانی است که آگاهانه و مصرانه نقش الگو 

تر بگوییم اعمالشان باید به درستی تشخیص داده شود و  را بازی کنند. کالمشان و حتی درست

ادقانه قدردانی از کار معلمان را نشان دهد. ناظرها باید این باور را انتقال دهند که تعداد بسیار ص

توانند در نظارت آموزشی سهیم شوند. همکاری و  زیادی از معلمان چیزهایی برای گفتن دارند و می

ها برای  نکمک این رهبران آموزشی به مردم شناخته شده است و باید مورد تحسین قرار گیرد. آ

های متنوع دیگر، نسبت به منابع مالی و انسانی الزم متعهد  نظارت معلم از لحاظ زمان، فرصت و نقش

 77-95. نیکنامی، نظارت و راهنمایی آموزشی، ص  1

2 . Reculturing 

3 . Professional Learning Community 
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اند تا با  ای و تفکر مداوم شرکت کرده ها باید خودشان در رشد حرفه تر از آن، آن هستند. مهم

این چنین جوّی در مدرسه آموزان و معلمان را بهبود بخشند. ایجاد  الگوسازی کار خود یادگیری دانش

 سازی برای نظارت آموزی باشد. ترین عنصر در آماده ممکن است مهم

آموزان  های معلمان با اهداف منطقه آموزشی هماهنگ و بر یادگیری دانش در چنین محیطی هدف

کنند و با رغبت آنچه را که  ها صریحاً در مورد تدریس خود با یکدیگر صحبت می تأکید دارند. معلم

دانند با یکدیگر در میان  آموزان می ها در باال بردن یادگیری دانش ها و فعالیت در مورد بهترین روش

های درسی با هم  های دو نفری یا بیشتر روی موضوعات آموزشی و برنامه ها در گروه گذارند. آن می

ها مطابق آموزش  کنند. آن های همدیگر دیدن می کنند و آنان مربی هستند وقتی از کالس همکاری می

پردازند و صادقانه معنی و مفهوم آن  آوری اطالعات می آموزان به جمع خود و بر اساس یادگیری دانش

ها  کنند. و در چنین جوّی معلم گیری معلمان منعکس می اطالعات را به عنوان مرجعی برای تصمیم

رات باال و ارزشیابی مستمر با پذیرند. هنجار انتظا خطرپذیری را به عنوان فرصتی برای یادگیری می

 کند. شود و در سراسر مدرسه به عنوان سازمان گسترش پیدا می فرد آغاز می

به طور روشن آنچه بیان شده، قسمتی از کار تیمی بود که برای ارزیابی برنامه نظارت آموزشی و 

هایی که از وی  از معلمارزشیابی منطقه آموزشی به کار رفته است تا الگویی نمونه را انجام دهد. یکی 

 «.در منطقه ما، حفظ وضع موجود یک گزینه نیست»مصاحبه شده بود در این باره اظهار کرد: 

شود که به نظر ما، معلمان فکوری  به طور خالصه بهترین جوّ مدرسه با معلمانی توصیف می

رند. خود را به هستند. معلمان فراتر از کالس درس خود رفته و حس مالکیت و تعهد به مدرسه دا

بینند، یعنی اعضای یک پیکر زنده با استعداد جمعی که کار  کنندگان کل مدرسه می عنوان مشارکت

کند در مقابل  (. هر شخصی احساس می42، ص 1982کردن به تنهایی غیر قابل تصور نیست )گارمن، 

 تربیت بهتر پاسخگو است.
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 ند چرخشیمحور و مربیگری به عنوان یک فرآی نظارت کالس درس

ناظر  -ی معلم ها است که نظارت آموزشی و مربیگری با چرخه مستمر و تکرارشونده مدت

توضیح  پیش از اینای نظارت آموزشی را که  ی چندمرحله چرخه صفحه بعداند. شکل  شناخته شده

داده شد، به صورت بصری خالصه کرده است. این چرخه آمادگی را از طریق اعتمادسازی، برقراری 

برای روشن شدن باورهای معلمان طراحی های گروهی کوچک یا انفرادی که  رتباط مثبت و نشستا

دهند؛ برای  سازی، ناظران کنفرانس قبل از مشاهده را تشکیل می کند. بعد از آماده اند، ایجاد می شده

کنند؛  می ها را تفسیر پردازند؛ داده های توصیفی و غیر قابل داوری به مشاهده می آوری داده جمع

شوند و در  های همدیگر سهیم می کنفرانس بعد از مشاهده را که در آن معلم و ناظر یا مربی در ایده

دهند؛ و در پایان به ارزشیابی صادقانه اثربخشی چرخه  کنند، تشکیل می گیری می ها نتیجه مورد داده

 (.1998، 1پردازند )گلداسبری نظارت می

های فنی یا یک رویکرد  ای از شایستگی ه تدریس خوب مجموعهکند ک ( اشاره می1982گارمن )

های  های قدم به قدم نیست، همچنین نظارت آموزشی نیز فراتر از مجموعه کتاب آشپزی متشکل رویه

ی نظارت آموزشی یک استعاره و همچنین یک الگو ...  باشد. چرخه های خطی و توصیف شده می گام

 2های تعلیم و تربیت است. ر پیوستگیو همکاری د اشکال پویای پیشنهادی از مشارکت

1 . Goldsberry 

 149-153یابی عملکرد معلم )مترجم: دکتر عبدالهی(، ص .  نوالن و هوور، نظارت و ارزش 2
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 بر اساس نظر جیمز نوالن و لیندا هور ی نظارت آموزشی چرخه

سازی آماده

مشاهده کنفرانس قبل از مشاهده
ها آوری داده جمع

ها آوری داده جمعها آوری داده جمع

کنفرانس بعد از مشاهده

استراتژی و تحلیل

ها آوری داده جمعها آوری داده جمع

تفکر و پژوهش مستمر در 

فرآیند تدریس

ارزشیابی چرخه
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 بع:امن

.نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم نظریه و عملجیمز نوالن ولیندا هور،  -1

 (1388)ناشر:آثار معاصر .عبد اللهی بیژندکتر  : مترجم

، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاهنظارت و راهنمایی آموزشینیکنامی مصطفی،  -2

(1391ها )

کمال مترجم: بهرنگی،، نظارت و راهنمایی تعلیماتیکیت. ا. اچسون و مردیت دامین گال،  -3

 (1376تربیت، )



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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